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РОЗДІЛ 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННОГО СВІТУ:
ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТУРУНІВ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ПРИ
ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ
Писаренко В.М., Колєсніков Л.О., Ніколаєва С.А.
Полтавська державна аграрна академія
Інтенсифікація та розширення сільськогосподарського виробництва
є однією з найвагоміших сучасних загроз для біорізноманіття у екосистемах. Тому у всьому світі великі сподівання покладаються на систему органічного землеробства, яка має чітко виражене екологічне спрямування.
Екологічною основою органічного землеробства є саморегуляційні
процеси в агроекосистемах, які забезпечуються природними механізмами.
Один із природних механізмів регулювання чисельності шкідників на полях - це туруни.
Туруни – чисельна та добре вивчена група комах, що робить її доступною для оцінки антропогенної дії на біоценози [1]. Одночасно активність турунів протягом усього вегетаційного сезону дозволяє розглядати їх
як постійний прес, що діє на комах-фітофагів [2]. Тому інформація про
біорізноманіття турунів за органічного землеробства з практичної точки
зору необхідна як елемент фітосанітарного моніторингу агробіоценозів та
для оцінки антропогенного навантаження на екосистеми за різних способів ведення агрономічної практики.
З метою вивчення біорізноманіття турунів у 2007, 2009 та 2010 роках були проведені дослідження в агробіоценозах пшениці озимої в умовах
інтенсивної, короткотривалої органічної та органічної систем землеробства. Для збору комах використовували ґрунтові пастки.
За період досліджень всього виявлено 73 види турунів, що належали до 26 родів. Спільними за всіх систем землеробства в досліджуваних
агробіоценозах виявилися 37 видів.
В умовах інтенсивної системи землеробства в агробіоценозах пшениці озимої та ячменю ярого відмічено 47, короткотривалої органічної 55 ,
в умовах органічної - 58 видів турунів.
Загальна кількість видів турунів на посівах пшениці та ячменю в
умовах інтенсивного землеробства була однаковою. У варіантах з органічним землеробством у агробіоценозах ячменю зафіксували більшу кількість
видів, ніж на пшениці.
Найбільшим видовим складом відзначилися роди Amara (9 видів),
Harpalus (8 видів), Poecilus (6 видів).
Масовими в агробіоценозах були види Cicindela germanica L., Calosoma auropuctatum Hbst., Calosoma investigator Ill., Broscus cephalotes L.,
Bembidion lampros Hbst., Bembidion properans Steph., Poecilus cupreus L.,
Poecilus punktulatus Schall., Calathus halensis Schall., Amara communis
Panz., Amara ovata Fabr., Anisodactylus signatus Panz., Harpalus distinguendus Duft., Pseudoophonus rufipes DeG., Mіcrolestes minutulus Gz.

3

По одному екземпляру відловлено комах видів Notiophilus aquaticus
L.,
Carabus marginalis Fabr., Clivina fossor L., Leistus ferrugineus L.,
Pterostichus nigrita Fabr., Amara majuscula Chaud., Zabrus spinipes Fabr.,
Harpalus froelichi Sturm., Microlestes plagiatus Duft., Рolystichus connexus
Fourcr., Drypta dentata Rossi. а також представників родів Chlaenius та
Panagaeus.
У агроекосистемах зернових колосових культур за всіх систем землеробства найбільш численним був вид Poecilus cupreus L. Кількість імаго
даного виду в агробіоценозах становила 32,41- 60,51% від загальної кількості відловлених екз./10 пастко-діб.
Порівняння карабідофауни в агроценозах зернових колосових культур за різних систем землеробства вказує на певну відмінність видового
складу. Так для інтенсивної та короткотривалої органічної систем землеробства коефіцієнт видової схожості Жаккара становив 0,67; для інтенсивної та органічної систем 0,59; для короткотривалої органічної та органічної
0,61. Найбільш схожими за видовим складом турунів між собою виявилися
інтенсивне та короткотривале органічне землеробство, найменш схожими
– інтенсивне та органічне.
Найвищою динамічна щільність комах була при органічному землеробстві. Вона становила 14, 90 екз./10 пастко-діб на посівах пшениці озимої та 20,64 екз./10 пастко-діб на посівах ячменю ярого.
Показник динамічної щільності при органічному землеробстві перевищував даний показник у інших варіантах досліду. За інтенсивної системи землеробства він становив на посівах пшениці та ячменю відповідно
10,40 екз./10 пастко-діб та 9,79 екз./10 пастко-діб, за короткотривалої
органічної показник динамічної щільності був найнижчим – відповідно 5,40
екз./10 пастко-діб та 8,56 екз./10 пастко-діб.
Таким чином, за період досліджень в агробіоценозах ячменю ярого
та пшениці озимої за інтенсивної, короткотривалої органічної та органічної
систем землеробства виявлено 73 види турунів. Серед них спільними були
всього 37 видів.
За органічної та короткотривалої органічної систем землеробства,
порівняно з інтенсивною системою, відмічена більша кількість видів.
Найбільш схожими за видовим складом турунів між собою були інтенсивне та короткотривале органічне землеробство, найменш схожими –
інтенсивне та органічне.
Найвища динамічна щільність комах в досліджуваних агробіоценозах відмічалася при тривалому веденні органічного землеробства.
Література
1.

2.

Романкина М.Ю. Эколого-фаунистическая структура населения жужелиц
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НОЗЕМАТОЗ БДЖІЛ НА ПОЛТАВЩИНІ
Закалюжний В.М., Кравченко Л.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Нозематоз (Nosematoses) (ноземоз, заразний пронос) – це інвазійна хвороба дорослих робочих бджіл, трутнів та маток. Найчастіше нозематоз спричиняється збудником Nosema apis.
Вивчення нозематозу бджіл бере початок з ХІХ століття минулого
сторіччя. Проте і на сьогоднішній день залишається слабо вивченим.
Нозематоз завдає значних економічних збитків переважній більшості пасічників України, зокрема Полтавської області. На пасіках Полтавщини
це захворювання досить поширене і становить 25 – 27 % від загальної
кількості хвороб бджіл.
Досліди проведені протягом 2009 – 2011 рр. на дослідній пасіці Інституту бджільництва ім. П.І. Прокоповича. Бджолині сім’ї були рівні за
силою (3 - 4 рамки) та ступенем зараження комах Nosema apis (середня та
сильна). Дослідження почали на 300 сімейній пасіці. Провівши обстеження
кожної з них виявили, що 25 з них вражені збудником нозематозу.
Під час дослідження встановили, що хвороба має прихований перебіг. Вона підсилюється наприкінці зими та навесні. Влітку, коли відбувається постійна заміна робочих бджіл і вони більше часу перебувають поза
вуликом, хвороба «затухає». Наприкінці літа, а особливо в період підготовки бджіл до зимівлі, збільшується кількість сімей, у яких є спори Nosema
apis.
Для діагностики нозематозу застосовували люмінісцентний метод
виявлення життєздатних спор мікроспоридій. Ступінь зараження бджіл
визначали, використовуючи 3-х бальну шкалу О.Ф. Гробова та ін. (1987).
Протягом 2009 – 2010 рр. ступінь враження нозематозом становив
8,3 – 9,0 % від загальної кількості сімей на пасіці.
До недавна для лікування бджолиних сімей, вражених нозематозом,
застосовували в основному антибіотики та сульфаніламідні препарати.
Проте, зважаючи на те, що вони мають високий кумулятивний ефект та
спричиняють дисбактеріози у бджіл та споживачів апіпродуктів, країни
Європи заборонили їх використання для боротьби з нозематозом. Тому,
тема пошуку високоефективного лікарського препарату проти нозематозу
є досить актуальною.
Для того, щоб визначити найбільш ефективний та економічновигідний спосіб лікування бджолиних сімей від нозематозу було створено п’ять
груп вуликів (всього в досліді задіяли 25 бджолиних сімей (по 5 на варіант)): першу лікували препаратом «ДГ-91», 2 – «Здорова бджілка» («ДГ803»), 3 – «ноземат», 4 – відваром полину, 5 – контрольна група (лікарські препарати не згодовували). Оскільки лікування дослідних груп бджолиних сімей проти нозематозу розпочали у всіх групах одночасно, то
оздоровчий ефект спостерігали вже через три тижні. При цьому станом на
липень-вересень відмічалося різке скорочення хворих на нозематоз бджолиних сімей (у 1,8 рази).
Мікроскопічний аналіз кишківників бджіл, відібраних у вересні 2010
року з дослідних сімей, ще раз підтвердив протинозематозний ефект лікарських засобів, що використовувалися. Таким чином, на бджолиних
сім’ях в природних умовах підтвердився значний оздоровчий ефект трьох
з досліджених препаратів: «ДГ-91», «Здорова бджілка» та відвару полину
гіркого. Проте, для ефективної боротьби з нозематозом рекомендовано
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застосовувати відвар полину або препарат «Здорова бджілка», оскільки
вони є порівняно високоефективними та економічновигідними.
Встановлено, що навіть незначна інвазія Nosema apis може збільшити розвиток нозематозу під час зимівлі, а тому необхідно влітку та восени своєчасно проводити лікування бджіл.
Література
1.
2.

Єфіменко Т.М. Нозематоз – не вивчений, дослідження тривають// Пасіка. – 1999.
- № 12. – С. 14 – 15.
Практикум з питань бджільництва та хвороб бджіл // О.Б. Домб-ровський, Б. М.
Ярчук, Р.В.Тирсін та ін.; За ред. О.Б. Домбровсь-кого, Б. М. Ярчука. – Біла Церква, 2002. – 248 с.

ПРОГНОЗ РОЗМНОЖЕННЯ ҐРУНТОВИХ ШКІДЛИВИХ ВИДІВ
КОМАХ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
Дудник А.В.
Миколаївський державний аграрний університет
Вступ. Прогноз розвитку та розмноження шкідників - це основа для
проведення контролю чисельності шкідливих організмів в умовах певної
природно-кліматичної зони, області, району, господарства. Він є підставою
для планування й розробки сучасних систем інтегрованого захисту сільськогосподарських культур від комплексу шкідників, основою для розрахунку потреби в хімічних, біологічних та інших засобах захисту рослин. Прогноз дозволяє оптимально і в необхідні терміни розрахувати початок захисних робіт, кількість трудових затрат, технічного обладнання для здійснення заходів захисту рослин від шкідників, а також фінансові ресурси
[1,2].
Системні спостереження протягом 1968-2007 pp. дозволили розробити моделі прогнозу розмноження шкідливих організмів в Україні.
Для розробки моделей використовувались п'ять агроекологічних
предикторів, чотири з яких є агрометеорологічними чинниками. Це - річна
сума опадів, середня річна температура повітря, кількість днів сонячного
сяйва в годинах та відносна вологість повітря [3,4].
Всі фактори, що впливають на даний процес, можна розділити на
дві групи: головні (ті, що визначають рівень процесу, який вивчається) і
другорядні (ті, що мають часто випадковий характер, визначаючи специфічні та індивідуальні особливості кожного об'єкта).
Взаємодія головних та другорядних факторів і визначає коливання
досліджуваного процесу.
Для достовірного відображення об'єктивно існуючих у природі процесів необхідно не тільки виявити суттєві взаємозв'язки та причинні залежності, але й здійснити кількісні оцінки.
Основними завданнями кореляційного аналізу є оцінка сили зв'язку
та перевірка статистичних гіпотез про наявність і силу кореляційного зв'язку.
Не всі фактори, які впливають на природні процеси, є випадковими
величинами. Тому при аналізі природних явищ, як правило, розглядаються
зв'язки між випадковими і не випадковими величинами. Такі зв'язки називаються регресійними, а метод математичної статистики, що їх вивчає, -

6

регресійним аналізом.
Регресійна модель описує об'єктивно існуючі між явищами кореляційні зв'язки. За своїм характером ці зв'язки надзвичайно складні та різноманітні. Простежити їх і встановити точний функціональний вигляд
практично неможливо. Важливими є апроксимації відносно простими функціями, такими, як лінійна, степенева тощо.
Лінійне рівняння регресії записується наступним чином:
m
у =b0 + ∑biх X1+ e,
де b0- вільний член рівняння, як правило, економічного змісту не
має;
bі- коефіцієнт регресії, показує, як в середньому змінюється фактор
у зі змінною Хіна одиницю своєї розмірності;
є - залишкова величина [5, 6].
Результати досліджень. У 1968-2007 pp. при ґрунтових розкопках виявлені хлібні жуки, озима совка, хлібна жужелиця мала, ковалики
та чорниші. В усі роки досліджень превалювали ковалики та чорниші, які
складали в структурі ентомокомплексі 45-51% виявлених ґрунтових шкідливих видів комах (табл. 1).
Прогноз розмноження фунтових фітофагів проводиться методом
ґрунтових розкопок, однак в нових формах ведення господарств важливими чинниками є розробка і впровадження у виробництва довгострокового прогнозу на основі математичних моделей із застосуванням показників
погодно-кліматичних факторів та динаміки чисельності шкідників в усіх
регіонах України. Встановлено, що річні показники середньої температури
повітря, кількості опадів, відносної вологості повітря і тривалість сонячного сяйва, як комплекс предикторів прогнозу дозволяють визначати кількість вищеназваних фітофагів, на кожному посіві сільськогосподарських
культур з точністю понад 80% контролювати динаміку їх чисельності та
оптимізувати захисні заходи.
Таблиця 1
Чисельність основних ґрунтових шкідників сільськогосподарських культур (1968-2007 pp.)
Види
Хлібні жуки (Anisoplia ssp.)
Озима совка (Scotia segetum
Schiff)
Хлібна жужелиця мала (ZabrustenebrioidesGoeze)
Ковалики та чорниші (Elateridae),
Tenebrionidae)

Чисельність в областях, екз./м
Херсонська
Миколаївська
Одеська
0,2-1,2
0,5-2,5
0,3-0,7
0,3-1,3
0,3-1,3
0,4-1,1
0,3-2,2

0,2-0,9

0,1-0,7

0,5-1,3

0,6-1,1

0,7-2,0

Розроблені моделі з високою достовірністю показують залежність
динаміки чисельності шкідників сільськогосподарських культур від коливань погоди, що і є основним критерієм при розробці математичних моделей прогнозу чисельності шкідників в умовах різних ґрунтово-кліматичних
зон України.
Математичні моделі прогнозу чисельності ґрунтових фітофагів розроблено на прикладі Миколаївської області.
Математичні моделі прогнозу чисельності ґрунтових фітофагів
У, = -2,0357- 0,006Х, - 0,1637 Х2+ 0,0005Х3 + 0,0664X4 + 0,2015Х5;
У2 = -12,6714 + 0,0009Х1 + 0,0984Х2 + 0,0004Х3 + 0,1456X4- 0,1265Х5; У3
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= -12,1490 + 0,0022Х1 + 0,2621Х2 + 0,0030Х3 + 0,0749X4- 0,1661Х5; У4 =
10,2263 - 0,0027Х, - 0,2824Х2 - 0,0022Х3 - 0,0144X4 + 0,0033Х5,
де У1 - прогнозована чисельність хлібних жуків;
У2- прогнозована чисельність озимої совки;
У3 - прогнозована чисельність хлібного туруна;
У4 - прогнозована чисельність коваликів та чорнишів;
Х1 - тривалість сонячного сяйва;
Х2 - середня річна температура повітря;
Х3 - сума опадів (мм) за рік;
Х4 - середня річна вологість повітря;
Х5 - заселеність посівів підгризаючими совками у попередній рік;
-2,0357, -12,6714, -12,1490, 10,2263 - вільний коефіцієнт.
Таким чином, формування ґрунтової шкідливої ентомофауни агроценозів у 1968-2007 pp. залежало від попередньої культури, технологій
вирощування, систем землеробства, а також динаміки заселеності посівів
сільськогосподарських культур основними фітофагами, яка на видовому і
популяційному рівнях зростала в 1971-1975 рр„ 1983-1984 pp., 1997-1999
pp. і 2002-2007 pp. у порівнянні з іншими роками досліджуваного періоду.
У 1968-2007 pp. чисельність ґрунтових шкідливих видів комах залежала від агроекологічної ситуації регіону, територіального переміщення
культурних рослин у сівозмінах. При цьому виявлені види ґрунтових комах
на 93-97% виживали в роки високої їх чисельності і на 60-75% мігрували
з інших постійних і тимчасових природних резервацій.
Висновки. 1. Формування ґрунтової шкідливої ентомофауни агроценозів залежить від попередньої культури, технологій вирощування,
систем землеробства, а також динаміки заселеності посівів сільськогосподарських культур. 2. Чисельність ґрунтових шкідливих видів комах залежала від агроекологічної ситуації регіону, територіального переміщення
культурних рослин у сівозмінах. 3. Розроблені моделі з високою достовірністю показують залежність динаміки чисельності ґрунтових шкідників
сільськогосподарських культур від коливань погоди, що і є основним критерієм при розробці математичних моделей прогнозу чисельності шкідників в умовах різних ґрунтово-кліматичних зон України.
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ЛІСОВІ СМУГИ УКРАЇНСЬКОГО ПРИАЗОВ’Я, ЯК МІСЦЯ
ГНІЗДУВАННЯ ПТАХІВ
Аюбова Е.М.
Таврійський агротехнологічний університет
Тривалий час в Українському Приазов`ї домінували степові біоценози, які були розмежовані заплавами невеликих річок з лучною та слабко
розвиненою деревно-чагарниковою рослинністю. Остання була представлена вербами, тополями та заростями степових чагарників (терен, степовий мигдаль, карагана тощо). Під час революції, громадянської та Великої
Вітчизняної воєн більшість з деревно-чагарникових насаджень було знищено. Але цей процес розпочався ще раніше і особливо був помітним після
скасування кріпацтва у 1861 р. Після цього почалося інтенсивне перетворення степових земель на агроценози. Практично до початку ХХ ст. всі
придатні для землеробства угіддя були освоєні. У посушливому районі,
яким є Приазов`я, дуже скоро розпочалися сильні вітрові бурі, які призвели до скорочення урожайності сільськогосподарських культур, що викликало необхідність запровадження протиерозійних заходів. Такими були
створення штучних лісових насаджень у вигляді невеликих лісків та лісосмуг, хоча ще в кінці ХVІІІ на початку ХІХ століть, за ініціативою передових
поміщиків, почалося лісорозведення на півдні України та організація перших лісництв. З цього часу і пізніше у степових районах поширюються
роботи по полезахисному лісорозведенню та облісненню пісків, створенню
лісів господарського значення, зелених зон навколо міст та промислових
центрів, вздовж берегів рік, каналів і водосховищ. Було намічено за короткий час закласти не менше 2,5 мільйонів гектарів захисних лісових насаджень в колгоспах та біля 2,5 мільйонів гектарів посівів і посадок державних лісів. Треба сказати, що більшість з цих планів було виконано, що
змінило загальний вигляд степової зони. Зараз майже на 80% всієї території степової зони України (без АР Крим) займають агроландшафти. Натомість ліси та інші лісонасадження мають площу лише 512,3 тис. га або
2,6%. Незважаючи на такий незначний відсоток, останні мають значне
поширення і майже рівномірно розділяють агроландшафти на окремі поля.
Враховуючи те, що штучні лісонасадження існують у Приазов`ї понад 200 років, вони спричинили великий вплив на орнітофауну регіону,
оскільки стали екологічними руслами для багатьох лісових видів, а також
місцями їх гніздування та перебування під час міграцій або зимівлі.
У 60-и роки ХХ ст., коли більшість насаджених після війни дерев
були невисокими, дуже рідкісними у Степу були грак (Corvus frugilegus L.)
та крук (С. corax L.). Зараз перший вид на території Північного Приазов’я є
одним із найчисельніших видів, який створює значний негативний вплив
на сільськогосподарські культури. У регіоні наших досліджень колонії
граків трапляються досить часто, а їх зимуючі зграї нараховують десятки
тисяч особин. Місцеві птахи є перелітними, оскільки за даними кільцювання мелітопольських орнітологів, взимку на зміну їм прилітають граки з
центральних областей Росії. Також зросла чисельність крука, сороки, сойки.
У лісосмугах та штучних лісонасадженнях Українського Приазов`я
нами було встановлено випадки гніздування 55 видів. Серед них із рядів
Лелекоподібні – 3, Гусеподібні – 2, Соколоподібні – 6, Куроподібні – 2,
Голубоподiбнi – 3, Совоподiбнi – 2, Ракшеподібні – 2, Дятлоподібні – 3,
Гоpобинi – 32 видів. Окрім того, під час міграції та зимівлі можна
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зустріти таких птахів, які у регіоні наших досліджень зазвичай не гніздяться. Це такі: дятли сивий (Picus canus L.) та середній (P. medis L.), підкоришник (Certhia familiaris L.), горіхівка (Nucifraga caryocatactes L.),
соpокопуд сipий (Lanius excubitor L. ), синиці чубата (Parus cristatus L.) та
довгохвоста (P. palustris L.), волове очко (Troglodytes troglodytes L.) та
інші.
У 80-и роки на території Степової зони Украйни лише під час міграцій можна було зустріти звичайну горихвістку (Phoenicurus phoenicurus
L.). Але після 1980 року вона стала гніздовим видом нашого регіону. Зокрема, у парку міста Мелітополь навесні 1981 року було виявлено 2 гнізда з
яйцями. Зараз відмічається зростання чисельності цього виду, а також
чорної горихвістки (Ph. ochruros Gm.). Також на протязі 2010 року на
території Степової зони спостерігалось зростання чисельності синиці довгохвостої, яка не гніздилася під час гніздового періоду.
Таким чином, упродовж другої половини ХХ ст. відбулися суттєві
зміни в орнітофауні Українського Приазов`я, викликані створенням великої кількості штучних лісонасаджень. Вони сприяли скороченню площі
угідь, придатних для представників степової фауни, і проникненню лісових видів далеко у Степову зону.

ПРІСНОВОДНІ МОЛЮСКИ РІЧКИ ВОРСКЛИ ОКОЛИЦЬ
М. КОБЕЛЯКИ
Безнос О.О., Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Інтерес до вивчення прісноводних молюсків зростає з кожним роком. Зоологи, палеонтологи, гідробіологи вивчають їх у межах своєї спеціальності для вирішення теоретичних і практичних питань [1,2,3,4,5,6].
Значення молюсків дуже велике, вони є джерелом сировини для
промисловості, з них добувають перли, черепашки і м'ясо в подрібненому
стані додають у їжу домашнім тваринам, птахам і диким звірам. Фільтруючи через свій зябровий апарат воду, молюски змінюють середовище існування, очищуючи його. Вони поїдаються рибами. Ряд водних молюсків
становить загрозу домашнім та культивованим диким тваринам як переносники паразитів. Деякі молюски слугують проміжними хазяїнами червів,
які є небезпечними для людини [2,3,4,5,6].
Враховуючи практичне значення молюсків у водних екосистемах і
житті людини, особливу увагу ми приділяли дослідженню видового складу
та класифікації молюсків місцевих водойм, зокрема р. Ворскла в околицях
м. Кобеляки.
Вивчення родин Sphaeriidae та Unionidae, дало змогу виявити шкідливий антропогенний вплив на фауну молюсків, який спричинює суттєві
зміни в їх якісному та кількісному складі, рівень забрудненості р. Ворскла,
оскільки представники цих родин є потужними біофільтраторами, завдяки
яким здійснюється очищення природних вод.
Збір малакофауни здійснювали двома способами: ручний побережний збір конхіліофауни та за допомогою водного сачка від урізу води до
глибини 1,5 м. Визначення проводили з використанням публікацій Анистратенко В.В. [2], Жадіна В.І. [4], Стадніченко А.П.[5,6].
На основі узагальнення літературних даних та власних спостере-
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жень нами були зроблені такі висновки:
− у пониззі річки Ворскла в околицях міста Кобеляки нами були
виявлені представники двох класів двостулкових та черевоногих
прісноводних молюсків. Клас Bivalvia, або Lamellibranchiata,
представлений трьома родинами (Unionidae, Sphaeriidae, Dreissenidae), трьома родами (Unio, Anodonta, Sphaerium), дев’ятьма
видами (Dreissena polimorpha, Sphaerium corneum, Sphaerium
rivicola, Anodonta anatina, Anodonta piscinalis, Anodonta cygnea,
Unio crassus, Unio tumidus, Unio pictorum). Клас Gastropoda
представлений п’ятьма родинами (Limnaeidae, Viviparidae, Neritidae, Hydrobiidae, Planorbidae), сімома родами (Radix, Calba, Bithynia,
Viviparus ,Theodoxus, Planorbis), вісьмома видами (Limnaea stagnalis,
Calba palustris, Radix ovata, Viviparus viviparus, Theodoxus fluviatilis,
Planorbis carinatus, Planorbarius corneus, Bithynia leachi).
− важливими діагностичними ознаками двостулкових молюсків
слугують форма стулок, будова замка; положення маківки, відбитки м’язів та мантійної лінії, співвідношення довжини до ширини стулок.
− важливими діагностичними ознаками черевоногих молюсків є
форма мушлі, кількість обертів завитка, форма устя, піввідношення висоти черепашки до висоти устя та ширини черепашки
до ширини устя.
− за приуроченістю до екологічних ніш у водоймі прісноводні молюски поділяються на умовні групи: літореофіли (мешканці кам
’янистого дна в річках), псамореофіли (піщаних ґрунтів), пелореофіли (злегка намулистого дна), фітофіли (жителі водної рослинності), пелофіли (існують на сильно намулистому дні, переважно в стоячих водоймах).
Отже, спостереження за біологo-екологічними особливостями молюсків, які проводилися впродовж весняно-літньо-осіннього періодів
2008-2010 років у різних екологічних нішах водойми дозволило виявити
закономірність, що найбільша кількість черевоногих знаходиться в місцях
з багатою водною рослинністю. Ділянки, дно яких було досить намулистим, сильно поросле водною рослинністю, характеризуються малою щільністю Bivalvia, це пов’язано з біофільтраційним способом їх життя.
На мілководді були зафіксовані рухи двостулкових та черевоногих
молюсків.
Найбільш важливими абіотичними екологічними факторами життєдіяльності молюсків є температура води, швидкість течії, склад донних осадів. З біотичних – наявність кормової бази та збудників хвороб. З антропічних – ступінь техногенного забруднення.
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ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ПРИ ЗБЕРІГАННІ В
ЗЕРНОСХОВИЩАХ
Бондаренко І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Статтю присвячено питанням впровадження різноманітних засобів
боротьби з комахами – шкідниками зерносховищ (на прикладі Решетилівської дільниці Полтавського ХПП)
«Комахи – шкідники зерносховищ» - це досить актуальна проблема
сучасності. Комахи знищують велику кількість сільськогосподарської продукції. У зернових і продовольчих складах різноманітне насіння, продовольче зерно, борошно й крупа, та інші запаси зазнають нападу комірних
шкідників, особливо комах. Ці шкідники не тільки поїдають запаси, що
зберігаються в складах, але й своїми покидьками забруднюють їх наскільки, що вони стають непридатними для харчування людей і годівлі сільськогосподарських тварин [1].
Життєдіяльність комірних шкідників залежить від наявності їжі, вологи й температури того середовища в якому вони живуть. Досить м’який і
теплий клімат України створює сприятливі умови для розвитку шкідників
хлібних запасів. Комірні комахи небезпечні тим, що вони дуже плодючі і
мають не тривалий період розвитку. Часто, скупчуючись у зерні, вони
спричиняють його самозігрівання. Зернові довгоносики є основними шкідниками хлібних запасів. Вони можуть швидко розмножуватися, проникати
всередину зернин, витримувати морози та залишатися в зерні після пропускання його через зерноочисні споруди [2].
Для збереження зернопродуктів нині існує велика кількість засобів
боротьби зі шкідниками, які забезпечують високий рівень ефективності.
До засобів боротьби зі шкідниками належать: фізико-механічні, хімічні,
біологічні. Не слід забувати, що найбільш ефективними в цілях попередження появи шкідників є впровадження профілактичних засобів [4].
До профілактичних засобів належать: очищення токів і зерноочисних пунктів, очищення тари, знезаражування зерна на зерноочисних машинах, охолоджування і проморожування зернопродуктів [3].
Боротьбу з комірними шкідниками треба починати з токів. Рослинні
рештки, просипи зерна і пил часто є джерелом розмноження кліщів, зернової молі, довгоносиків і борошноїдів. Перед збиранням врожаю токи слід
очищати і знезаражувати. Зерноочисні машини, звалювальні ями, норії та
бункери необхідно очистити. У зерноскладі і на відкритому майданчику
після прибирання проводять дезинсекцію [2].
Мішки й брезенти, що є на підприємстві, досить часто бувають заражені шкідниками і являють собою вогнища їх розселення. Шкідливі комахи й кліщі зосереджуються на поверхні мішків і у швах. Тому всі мішки й
брезенти перед засипанням насіння і продуктів мають бути добре очищеними. Якщо хімічна обробка їх з певних причин не може бути проведена,
слід мішки та брезенти добре просушити на сонці [4].
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Ефективним заходом боротьби з шкідливими комахами є знезараження насіння і зерна на зерноочисних машинах. Під час очищення на
машинах значна кількість шкідників гине, а також відділяється з відходами. Очищати зерно або насіння на машинах треба при виявленні окремих
екземплярів шкідників, не чекаючи їх масового розмноження. Очищення
проводиться при температурі повітря, трохи нижчій від температури самого зерна. Очищати зерно від комірних шкідників рекомендується в холодну
пору року, але це не означає, що коли у зерні виявлені окремі шкідники,
то для проведення очищення слід чекати похолодання [2].
Охолоджування насінного зерна та інших продуктів уповільнює або
й зовсім припиняє шкідливу діяльність комах. Проморожуванням можна
досягти повного винищення шкідників. Насінне зерно та інші продукти з
настанням холодної, а згодом і морозної погоди можна охолоджувати,
провітрюючи сховища. Охолодження і проморожування насінного зерна
треба поєднувати з очищенням на зерноочисних машинах [3]
До фізико – механічних засобів боротьби з шкідниками хлібних запасів відноситься охолодження зерна і продуктів його переробки, а також
нагрівання, очищення, раціональна дезинсекція зерна. Охолодження зерна і продуктів та його нагрівання, а також раціональна дезинсекція при
встановлених режимах призводить до загибелі шкідників, а очищення
забезпечує зниження рівня зараження.
Використання тих чи інших фізико – механічних засобів для боротьби з шкідниками визначаються в залежності від якісного стану зерна чи
продукції, характеру зараження, розмірів партій і умов проведення засобів.
В профілактичних цілях слід широко використовувати просушку і
охолодження зерна. Дезинсекцію ураженого зерна забезпечують нагріванням в сушарках [2]
Охолодження зерна проводять пасивним способом – провітрюванням приміщень чи активним - за рахунок стаціонарних чи рухомих вентиляційних установок, пропускання зерна через зерноочисні споруди чи
конвеєри, через охолоджувальні і сушарні камери зерносушарок, що продуваються холодним повітрям. Найбільш ефективним являється охолодження зерна шляхом активної вентиляції за рахунок стаціонарних вентиляційних установок.
Термічну дезинсекцію застосовують до зерна пшениці сухої і середньої вологості, призначеного для промислових, харчових та технічних
цілей. Термічну дезинсекцію проводять на рециркуляційних сушарках типу
«Целинная» [3].
Радіаційна дезинсекція зерна здійснюється на спеціальних промислових установках на основі прискорювачів електронів у відповідності з
санітарними правилами розміщення і експлуатації прискорювачів електронів до 100 МєВ. Принцип радіаційного метода дезинсекції зерна полягає в
тому, що здійснюється обробка зерна іонізуючою радіацією (наприклад
прискореними електронами) в дозі 0,20 кГр [2].
Серед хімічних засобів боротьби зі шкідниками виділяють: герметизацію, фумігацію бромистим метилом, фумігація зерна в складських приміщеннях.
Для зерна, зараженого шкідниками хлібних запасів, застосовують
фумігацію чи обробку інсектицидами контактних дій. Незаповнені елеватори і склади знезаражують газовим, аерозольним, вологим і волого –
газовим способами. Зерносушарки закритого типу, сушильно – очисні
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башні і молотильно – очисні башні поточних ліній, як правило, фумігують.
Сушарки відкритого типу і стаціонарні знезаражуються вологим способом.
Заражені шкідниками пересувні зерноочисні машини, конвеєра, та інші
машини,інвентар фумігують в складах. Застосування бромистого метилу
для фумігації зерна в силосах допускається тільки в залізобетонних чи
цегляних елеваторах при можливості їх надійної герметизації [4].
Щоб виключити чи зменшити забруднення зерна і зернопродуктів
пестицидами, фізико – механічні методи повинні зайняти домінуюче положення. Хімічні засоби допускаються в тому випадку, коли неможливо використати фізико – механічні чи інші екологічно чисті засоби (наприклад
феромони) або при наявності реальної небезпеки збільшення щільності
зараження шкідників вище допустимого рівня.
Література
1.
2.
3.

4.

Абеленцев В.И, Антонюк С.И, Арешников Б.А. Вредители сельскохозяйственных
культур и лесных насаждений / В.И. Абеленцев, С.И. Антонюк, Б.А. Арешников//
- К.: Урожай. - 1989. – Т.З. 405 с.
Бердяєв И.М. Вредители зерновых культур /И.М.Бердяєв// - М.: «Колос», 1974
р. – 283 с.
Васильев В.П. Омелюта В.П. Методы и средства борьбы с вредителями, системы
мероприятий по защите растений /В.П.Васильев, В.П.Омелюта// – К.: «Урожай»,
1989 – 408 с.
Рабочая инструкция. Меры борьбы с вредителями хлебных запасов. Решетиловский участок Полтавского ХПП. 2008 г.

БІОЕКОЛОГІЯ ЗБУДНИКІВ ПАРАЗИТОЗІВ-ЗООНОЗІВ
Бородай А.Б., Коваленко Н.П.
Полтавський університет економіки і торгівлі
Соціально небезпечні інвазійні хвороби, що передаються від тварин
людині і спричинюють у неї втрату здоров'я, а інколи закінчуються летально, є актуальною проблемою гуманної медицини в усьому світі. В силу
різних обставин до цього часу не вдається повною мірою забезпечити
профілактику навіть найбільш небезпечних зоонозів. Чинників досить
багато, в тому числі багаточисельність вогнищ інвазійних хвороб, стійкість
і широка циркуляція збудників у навколишньому середовищі.
Система протипаразитарних профілактичних заходів визначається
епізоотичною і епідемічною ситуацією на певний період. Ситуація оцінюється за показниками захворювання тварин і людей, розповсюдження
хвороб у масштабах регіонів і країн, ефективності лікувальнопрофілактичних заходів. Обов'язково враховуються демографічні та інші
особливості за останні 5-10 років, беруться до уваги шляхи і можливості
розповсюдження збудників зоонозів у зв'язку з масовими переміщеннями
людей, тварин, продуктів і сировини тваринного походження в регіональному та глобальному масштабах.
Збудниками небезпечних зоонозів, що передаються людині є значна
кількість видів, які відносяться до найпростіших, гельмінтів, комах та кліщів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) кількість
найбільш небезпечних хвороб, які є зоонозами складає більше 160. Збудники паразитарних зоонозів відрізняються специфічністю щодо своїх хазяїнів, локалізацією в різних органах і тканинах організму. При цьому деякі
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види, потрапляючи в організм, здатні розмножуватися і залишатися в ньому тривалий час в інкапсульованому вигляді (трихінели), екзогенні форми
інших видів паразитів (онкосфери цестод) розвиваються в організмі одних
хазяїнів (проміжних) до стадії ларвоцисти, у інших (дефінітивних) – до
статевозрілої форми. Види із групи паразитичних найпростіших є внутрішньоклітинними паразитами і розмножуються за принципом ендоциклу [2,
3].
Велика кількість паразитів на стадії імаго або личинки можуть тривалий час знаходитися в організмі дефінітивного, проміжного або резервуарного хазяїна, а екзогенні стадії упродовж кількох місяців чи навіть років
зберігати у них життєздатність та інвазійність.
При всьому різноманітті видів паразитів їх існування здійснюється в
послідовному епізоотичному та епідемічному процесах за сприятливих
умов навколишнього середовища.
Джерелом зоонозів є хворі тварини, дефінітивні та проміжні хазяїни,
а факторами передачі – продукти тваринництва (м'ясо, шкури, молоко,
субпродукти і боєнські конфіскати, яйця), об'єкти довкілля, гноївка та
стічні води, транспортні засоби для перевезення продуктів тваринництва.
Найбільш небезпечними збудниками паразитозів-зоонозів, які реєструються на території Центральної частини України, є: Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Cysticercus bovis, C. cellulosae, Strongyloides papillosus, Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Cryptosporidium parvum,
Eimeria (різні види) Sarcocystis bovicanis, Trichinella spiralis, T. pseudospiralis, Strongyloides ransomi, Ascaris suum, Trichuris suis, Balantidium suis
(coli), С. muris, Eimeria (різні види), Sarcocystis suifelis, S. suihominis, S.
suicanis, Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina, Taenia multiceps, Dirofilaria immitis, D. repens, Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum, Opisthorchis felineus, Toxoplasma gondii та інші види. За ступенем небезпеки
для людей на першому місці знаходяться: ехінококоз, трихінельоз, теніози
– цистицеркози, ларвальні форми аскаридатозів, а також стронгілоїдоз,
трихостронгільоз, гіменолепідоз і паразитичні найпростіші (саркоцистоз,
криптоспоридіоз, еймеріоз). До класичних зоонозів відносяться теніоз,
збудник Taenia solium (свинячий ціп'як) і Taenia saginata (бичачий ціп'як).
Із паразитичних найпростіших типовим зоонозом є криптоспоридіоз, завдяки широкій специфічності та циркуляції між тваринами і людиною [1].
Науковою основою профілактики соціально небезпечних паразитозів є фундаментальна база знань з біології та екології паразитів. Пріоритетним є біоекологічний напрямок профілактики зоонозів, що включає вивчення життєвого шляху, морфології паразитів, особливостей розвитку їх
інвазійних елементів та життєздатності в довкіллі, умов зараження дефінітивних, проміжних і резервуарних хазяїнів. Наступним питанням екології є
дезінвазія ґрунту, вигульних двориків, тваринницьких приміщень, предметів догляду за тваринами та іншого обладнання, забруднених екзогенними
стадіями паразитів, здійснення ветеринарно-санітарного контролю. До
методів профілактики паразитозів належить спосіб комбінованого застосування протипаразитарних препаратів та імуностимуляторів, які підвищують імунну резистентність організму тварин і запобігають реінвазії.
Висновки:
1. Збудниками небезпечних соціальних паразитозів-зоонозів, що передаються людині, частіше є гельмінти та найпростіші.
2. Система боротьби з паразитозами-зоонозами визначається епізоотичною
та епідемічною ситуацією, показниками ураженості тварин і людей, розпо-
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всюдженням хвороб та ефективністю лікувально-профілактичних заходів.
Пріоритетним у профілактиці паразитозів-зоонозів є біоекологічний напрямок.
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СУЧАСНИЙ ВИДОВИЙ СКЛАД ІХТІОФАУНИ
НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»
Войткевич Н.І.
Таврійський державний агротехнологічний університет
В сучасних іхтіологічних дослідженнях основна увага приділяється
вивченню фауни риб р. Дністер та водосховищу, що створене на ньому.
Для малих та середніх річок (Збруч, Смотрич, Жванчик, Мукша, Тернава,
Студениця, Ушиця та ін.) регіону дані зустрічають рідко.
Перші короткі відомості з іхтіофауни р. Дністер були описані
Г. Ржочинським у 1721 р. (рис. 1). Нажаль, автор не відмічав конкретні
місця відлову риб і описував склад іхтіофауни всієї річки.
Пізніше більш докладно наводились відомості В.Г. Бельке (1853),
який до складу іхтіофауни р. Дністер та його допливів вніс 24 види риб та
в останній праці (1859 р.) провів опис 31 виду риб.
К.Ф. Кесслер (1857), у своїй роботі відмітив, що для Дністра характерні риби, властиві швидко текучим водам, такі як головень (L. cephalus),
вирезуб (R. frisii), марена звичайна (B. barbus), чоп звичайний (Z. zingel)
та стерлядь прісноводна (A. ruthenus), які є чисельними. Усі інші досліджені види такі як лящ (A. brama), лин (T. tinca), карась (C. carassius),
плітка (R. rutilus), краснопірка (S. erythrophthalmus), окунь звичайний (P.
fluviatilis) та щука звичайна (E. luceus) відносяться до більш спокійних
водойм, тому ці вони зустрічаються у невеликій кількості. Загалом дослідником у басейні Дністра було визначено 51 вид [3].
Подальші дослідження з вивчення іхтіофауни цього регіону
пов’язані з П.М. Бучинським (1914). При проведені наукової експедиції
річкою Дністер від с. Ісаківці до м. Ягорлик він виявив наступні види:
головень європейський (S. cephalus), єлець звичайний (L. leuciscus), пічкур звичайний (G. gobio), білизна європейська (А. аspius), судак звичайний (S. lucioperca), верховодка (A. alburnus), йорж звичайний
(G. cernuus), чоп звичайний (Z. zingel), стерлядь прісноводна (A.
ruthenus) та бички [1].
Ю.П. Сластененко (1927) вперше провів систематичне дослідження
іхтіофауни р. Дністер та його головних допливів в районі переважно
Кам`янець-Подільської округи, де зареєстрував 43 види з 11 родин [3].
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У 1948 р. М.Ф. Ярошенко описано 45 видів риб та в коротких формах відмічено гідроекологічні умови Дністра, чим раніше ніхто не займався
[6].
Вивчення іхтіофауни півдня Хмельницької області активізувалися зі
створенням у 1996 р. НПП «Подільські Товтри». Інвентаризація іхтіофауни
водойм парку була проведена М.Д. Матвєєвим і станом на 2005 – 2008 рр.
обліковано 25 видів [2].
Більш детально з 1999 по 2004 рр. стан іхтіофауни Дністровського
водосховища за дії факторів антропогенної природи вивчав Худий О.І. [4].

Рис. 1 – Динаміка видового складу іхтіофауни р. Дністер та його допливів у межах Хмельницької області у період 1721 – 2011 рр.
Порівнюючи склад місцевої іхтіофауни (рис. 1) за часів Кеслера та
Бельке (1853 - 1859 рр.), потрібно зазначити зміни. Так деякі види, які
були звичайними для течії річок району білуга (Н. huso), осетер
(Acipenser), осетер шип (A. nudiventris) та інші вже в 1927 р., за даними
Сластененка Ю.П., були нечисельними або й зовсім відсутніми.
Така тенденція до трансформації іхтіофауни спостерігається протягом останніх 60 років. Починаючи з 1948 р. і дотепер видовий склад риб
дуже різко зменшився. Це пояснюється різними причинами: будівництво
водосховища, Дністровської ГАЕС, неконтрольований скид побутових та
хімічних речовин (на прикладі аварії Калуського хімкомбінату, що призвело до загибелі 50 % видового різноманіття водойм), нераціональний промисловий вилов риби, а також випадкове потрапляння небажаного виду
для водойм парку - чебачка амурського (P. parva). Останній, до речі, тут
успішно акліматизувався та почав дуже швидко збільшувати свою чисельність, розширювати ареал існування, розмножуватися у водоймах, конкурувати за кормову базу, що загалом призвело до скорочення чисельності
корисних промислових видів.
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Рис. 2 – Структура іхтіофауни р. Дністер за родинами.
За попередніми даними сучасний склад риб водойм НПП нараховує
22 види. З`ясовано, що найбільша частка видів (76 %) відноситься до
родини коропових (Cyprinidae) – лящ (A. brama), короп звичайний
(C. carpio), карась сріблястий (C. gibelio), вирезуб (R. frisii), плітка звичайна (R. rutilus), товстолоб білий (H. molitrix) та строкатий (Aristichthys),
краснопірка (S. erythrophthalmus), клепець європейський (B. sapa), головень європейський (S. cephalus), пічкур звичайний (G. gobio), бистрянка
російська (A. rossicus), чебачок амурський (P. parva), верховодка (A. alburnus) та гірчак (R. amarus); до родини окуневих (Percidae) припадає (9
%) – судак звичайний (S. lucioperca) та окунь звичайний (P. fluviatilis). Всі
інші види, які відносяться до родин щукові (Esocidae), сомові (Siluridae) та
бичкові (Gobiidae) складають 15 % від усієї фауни риб.
Слід зазначити, що в іхтіофауні обліковуються види, які мають природоохоронний статус. Так з Червоної книги України [5] реєструються 2
види, з регіонального червоного списку – 4, Бернської конвенції – 6 та 2
види з Європейського Червоного списку.
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ДО ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЛІТКИ RUTILUS RUTILUS L. НА
ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ
«НИЖНЬОВОРСКЛЯНСЬКИЙ»
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Коротка характеристика місця та методики досліджень наведена у
попередній публікації.
Величина промислових уловів плітки на території РЛП «Нижньоворсклянський», як і вцілому на
Дніпродзержинському водосховищі, за
останні 10 років характеризувались відносною стабільністю – на рівні 150170 т з деяким підвищенням у 2004-2005 pp. (до 201-185 т).
Віковий ряд плітки у 2009 р. остався незмінним і складався з одинадцяти вікових груп, граничний вік в уловах – 12 років (у 2005 р. – 11, у
2006 р. – 13). Максимальна встановлена довжина в уловах контрольних
порядків сіток 2009 р. – 37 см. Основу популяції в уловах (72,4%) складали чотирьох-шестирічки довжиною 19-25 см, тобто кількість модальних
вікових груп у порівнянні з 2006 р. дещо збільшилась, а в порівнянні з
2008 р. залишилась незмінною. Це обумовлено використанням залишку
від багаточисельного покоління 2003 p., яке і формує ресурсну базу для
промислу даного виду протягом 2009 р.
У цілому вікова структура популяції плітки свідчить про достатньо
інтенсивну промислову експлуатацію даного виду, пік якої припадає на
чотири-шестирічок, тобто розподіл промислового навантаження за розмірно-віковими групами може бути охарактеризований як достатньо раціональний.
Улов плітки на 100 сіткодіб, який у період 2004-2006 pp. характеризувався тенденцією до зниження (з 2446 екз. до 826 екз.), у 2009 р.
значно зріс – до 6328 екз. (1299 кг) і став максимальним за період 20042009 pp. Разом з тим, середня маса плітки у порівнянні з 2008 р. практично не змінилась.
На відміну від 2006 p. основний улов плітки як за кількістю (86%),
так і масою (70%) припав на сітки з а=30-45 мм, при цьому плітка фіксувалась в сітках з а=70-80 мм, що не є характерними для промислу цього
виду. На частку крупновічкових сіток припадало 7% улову плітки за чисельністю та 16% за вагою, що є достатньо високим показником. Це обумовлює необхідність здійснення відбіркового лову крупних особин плітки в
місцях їх концентрації сітками з а=52-60 мм під контролем служби держохорони РЛП «Нижньоворсклянський» (у межах парку) та органів рибоохорони (у межах водосховища) для недопущення прилову молодшовікових
особин ляща. Цими ж сітками буде забезпечений належний вплив на популяцію карася, яка швидко збільшує свою чисельність у водоймі. Дані з
лінійного та вагового росту свідчать про досить сприятливі умови нагулу
даного виду для вказаної водойми.
Плітка є однією з найпоширеніших видів риб у пониззі р. Ворскли,
тому досить часто слугує об’єктом любительського лову [1].
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СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ
ВЕЛИКОГО БОРОШНЯНОГО ХРУЩАКА
Гармаш О.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Великий борошняний хрущак – це звичайний шкідник продовольчих товарів в домашніх умовах і на складах, його розвиток проходить в
зерні та борошняних продуктах. Його личинки відомі під назвою «борошняних червів» які, мабуть, є одним із найпоширеніших видів корму для
тераріумних тварин (але, на жаль, має свої недоліки: жорсткі хітинові
покриви і не досить вдале співвідношення кальцію і фосфору – від 1: 2 до
1:14). Ними годують риб, амфібій, рептилій, співочих птахів і ссавців.
Також можна використовувати «борошняних червів» і як наживку в рибній
ловлі. Для насадки не слід брати малорухомих личинок з тьмяною «шкіркою», така личинка повинна скоро залялькуватися, тому на гачку вони
будуть нерухомі. [1]
Борошняні черви є дуже поживними і містять в собі велику кількість
білку, вони корисні не лише для тварин, а й для людини, підсилюючи її
імунну систему. В деяких китайських ресторанах борошняні черви вважаються делікатесом.
Великий борошняний хрущак − це чудовий об’єкт для проведення
лабораторних досліджень. Оптимальні умови для культивування Борошняного хрущака включають: тепловий режим (+30 +35ºС), вологість середовища (раз на добу класти на субстрат вологу тканину) та поживне середовище (висівки з додаванням до них фруктів і овочів). [2]
Свої спостереження ми проводили в домашніх умовах. Ми спостерігали як впливають різні кормові добавки на цикл розвитку борошняного
хрущака. Для цього, ми створили потрібні умови: взяли 4 літрових банки,
засипали в кожну висівки і додали:
− у 1-шу – овочеві добавки (буряк і моркву);
− у 2-гу – фрукти (яблука);
− у 3-тю – суміш овочів і фруктів (буряк, моркву і яблука);
− у 4-ту – контрольна, не додавали нічого.
Відстань від субстрату до кришки дорівнювала 5см. Банки закрили
пластиковими кришками, у яких зробили велику кількість отворів – це для
кращої вентиляції. На поверхню субстрату поклали шматок льняної тканини, яку періодично зволожували. Кормом для харчування борошняного
хрущака слугує субстрат. Оскільки ми не включили білкові добавки в
харчовий раціон, спостерігався невеликий відсоток канібалізму серед
личинок і частина дорослих особин мала певні морфологічні дефекти.
В кожну банку помістили по 20 лялечок (лялечки приблизно одного
віку) і помістили банки в однакові температурні умови: в середовище з
підвищеною температурою (+30℃ +35 ℃ ). Ми помістили банки над звичайною лампою у 150Вт яка давала періодичний обігрів банки і температуру +30℃ +35 ℃. Температуру фіксували за допомогою звичайного ртутного термометру, заміри температури проводились періодично з частотою
2 рази на неділю.
Своє дослідження ми розпочали з 1 жовтня 2010 року, тривало воно 5 міс. і закінчилось 1 березня 2011 року. За час дослідження, раз на
тиждень, проводився обрахунок личинок, лялечок та дорослих особин.
На основі узагальнення літературних відомостей та власних спостережень при культивуванні великого борошняного хрущака, було зроблено
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наступні висновки: найефективнішими кормовими добавками виявилася
суміш овочів і фруктів, які забезпечують хрущаків необхідними вітамінами
і мінералами при даних умовах ми отримали 208 особин. Гірші результати
виявилися із овочевими добавками –117 особини. У банці з додаванням
фруктів – 65 особин. Контрольна банка містила 104 особин. Дані підрахунків можна зобразити у вигляді таблиці:
Добавки
Вибірка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Середнє арифметичне
P≤0,05
t екс.

Овочі
30
30
29
40
55
63
79
85
89
103
112
125
140
143
149
166
169
171
209
343
117±17

Фрукти
30
30
30
35
48
56
67
69
73
81
85
89
65
58
61
63
58
55
84
158
65±6

0,3
0,6

0,003
3

Суміш
30
30
28
43
67
84
96
116
143
157
202
219
268
292
318
337
356
369
421
575
208±35

Контрольна
30
30
28
33
47
63
88
93
99
106
117
118
123
141
137
149
153
151
167
207
104±12

0,005
3

Як свідчать статистичні обрахунки достовірно найбільшу кількість
особин ми отримали при додаванні до основного корму коренеплодів і
фруктів.
У багатьох літературних джерелах спеціалісти радять додавати хліб,
соковиті овочі і фрукти, сухофрукти . Можна давати в невеликих кількостях і варену картоплю.[3] В якості білкових добавок непогано використовувати висушені акваріумні корми (гаммарус, дафнію) - для попередження
канібалізму серед личинок і жуків. [4]
Для годування неможна використовувати шкірку банану – це розсадник дрібних паразитичних кліщів, котрі шкодять не лише хрущаку, а й
здатні викликати алергію у господарів будинку. Їх присутність можна легко виявити, поглянувши на стінки лотка: якщо вони припорошені якимось
нальотом, і помітивши що цей наліт рухається на мазку, то це точно кліщі.
В цьому випадку, припиніть класти овочі і фрукти а лоток помістіть у таз з
водою. Кліщі швидко зникнуть, так як прагнення до захоплення нових
територій закінчиться масовим утопленням. Не слід класти і картопляну
шкірку: якщо вона волога, то швидко перетворить субстрат в болото, якщо чиста і суха – вона швидко висохне до неперетравлюваної стружки. [5]
Література
1.

http://vitawater.ru/terra/korm/tenebrio.shtml
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3.
4.
5.

Биология и содержание мучного хрущака (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758)
http://www.zoofond.ru/rus/mealworm-r.html
http://www.mtu-net.ru/reptile/korm.htm#Мучной
http://chamaeleon.ru/content/view/20/78/1/5/
http://www.rybak-rybaka.ru/articles/a2 730805.shtml

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КАЛІФОРНІЙСЬКОГО
ЧЕРВОНОГО ЧЕРВ’ЯКА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Гордієнко О.В., Бажан А.Г.
Аграрний коледж управління і права ПДАА
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Серед багатьох безхребетних тварин особливо велике значення в
ґрунтотворчому процесі, у формуванні і підтримці родючості ґрунтів належить дощовим черв’якам.
Дощові (земляні) черв'яки – найбільші мешканці ґрунтів серед безхребетних, що входять до складу ґрунтової макрофауни, на їх частку доводиться не менше половини усієї біомаси ґрунту. Наприклад, в лісових
екосистемах маса черв'яків складає від 50 до 72 % усієї ґрунтової біомаси.
Більшість дощових черв'яків, поширених на території нинішнього
СНД, відноситься до родини люмбрицид (Lumbricidae), яка охоплює близько 180 видів.
У цілому ж найбільш масовими є 15-16 видів, серед яких помітно
домінує вид Nicodrilus caliginosus. Мешкає він зазвичай в розораних ґрунтах.
Середній розмір дощового черв'яка 9-13 см в довжину.
Щільність дощових черв'яків досягає в середньому 120 особин на 1
м2, а біомаса – 50 г на 1 м2 (при масі тіла одного черв'яка 0,5-1,5 г). У
сприятливі періоди щільність черв'яка ріллі може скласти 400-500 экз. на
1 м2.
Головне джерело живлення черв’яка – рослинні залишки. Не випадкова присутність його можна розглядати як тест на збагаченість ґрунту
органічною речовиною. Дощові черв'яки, риючись в ґрунті, значно впливають на його властивості. Вони сприяють перемішуванню і розпушуванню
землі, накопиченню органічних речовин, що утворюють гумус. Для гуміфікації особливо важливо два чинники – повітря і вологість. Дощові черв'яки
покращують аерацію ґрунту, полегшують доступ вологи, посилюють процеси гумусоутворення, нітрифікації і амоніфікації [1].
Каліфорнійський червоний черв'як – нова порода дощового черв'яка Eisenia foetida. Була отримана в університеті штату Каліфорнія в 1959
році в результаті гібридизації різних порід дощового черв'яка за допомогою методів селекції. Це культурний гібрид дощового черв’яка, який відрізняється високою плодючістю і тривалістю життя. За рік одна особина дає
500-1500 особин – у 10 разів більше, ніж дикі форми, тривалість їх життя
16 років – вчетверо більша, ніж у природних форм. Його довжина до 10
см, діаметр 3-5 мм, маса тіла близько 1 г., поява нового покоління через
21 день, настання статевої зрілості через 90-120 днів. Потомство двох
черв'яків може досягати 1,5 тис. особин в рік. Через 40 днів популяція
черв'яків подвоюється.
Гібрид більш технологічний, який з успіхом можна вирощувати у ві-
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дкритих культиваторах типу городніх грядок. У 1980 р. у США вже діяло
понад 1500 великих спеціалізованих виробництв по вирощуванню дощових черв’яків. Відомо, що в цій країні є великі тваринницькі ферми по
вирощуванню і відгодівлі тварин, де увесь гній і відходи боєнь переробляють за допомогою черв’яків. Культурні дощові черв’яки і технологія їх
вирощування є предметом експорту США [3].
В 1989 р. спеціалісти Івано-Франківської «Сільгоспхімії» завезли
цей гібрид в Україну. Технологічні черв’яки розвиваються циклічно. При
оптимальних умовах життя (температура субстрату 22°С±0,5; вологість
70±10%; рН – 7,0±0,5); цикл розвитку черв’яків продовжується 160
(±20) діб. Протягом року при підтриманні оптимальних умов у них відбувається два цикли розмноження і кількість їх збільшується в 1000 разів і
більше.
Промислове виробництво черв’якових компостів і їх застосування —
це надійний спосіб швидкого відновлення родючості ґрунтів. Промислова
біотехнологічна переробка гною за допомогою черв’яків і личинок синантропних мух повинні перетворитися на нову галузь сільськогосподарського
виробництва, здатну допомогти вирішити проблему тваринного білка і
підвищення родючості ґрунту.
Ферма з розведення екзотичних родичів нашого дощового черв’яка
розташована в районному центрі Городище і є найбільшою в Україні. У
приміщеннях ферми чверть мільярда каліфорнійських «трудяг» успішно
переробляють перегній на біогумус. Каліфорнійський черв’як здатний із
перегною робити дивовижні речі. Він забирає звідти не тільки токсичні
речовини, важкі метали, а й радіоактивні речовини. До того ж збагачує
біогумус фосфором, азотом та калієм. Це дозволяє без застосування хімії
вирощувати екологічно чисту продукцію [4].
Біотехнологія використання дощових черв’яків називається вермикультурою. Основні об’єкти в технології – кільчасті черв’яки. Найбільш
перспективним для біотехнології є червоний каліфорнійський черв’як.
За добу одна особина черв’яка вживає кількість їжі, яка дорівнює
його масі (близько 1 г). Після травлення виділяється 60% біогумусу, який
містить всі необхідні для рослин поживні речовини у збалансованій формі.
Біогумус має велику вологоємкість і здатний утримувати до 70% вологи.
Просте перенесення земляних черв’яків з природних місць проживання в штучні умови не дає швидкого успіху – черв’яки гинуть майже всі.
Залишаються у невеликій кількості лише ті, які змогли пристосуватися до
нових умов. Вони після деякого періоду адаптації починають відкладати
кокони і процес відтворення поступово збільшується.
Використання біогумусу дає можливість значно підвищити якість і
кількість врожаю, наприклад, озимої пшениці на 20%, кукурудзи – на 3050, картоплі – на 40-70, овочів – на 30%. При цьому підвищується цукристість буряків. Усі сільськогосподарські культури мають підвищену стійкість
проти хвороб.
Таким чином, біотехнологія переробки відходів тваринництва – важлива і захоплююча галузь сільськогосподарського виробництва, що зароджується. її поява зумовлена розширенням спектру впливу людини на
природне середовище, загостренням у зв’язку з цим проблеми охорони
природи і загрозою екологічної кризи на планеті.
Складовою актуальності нової галузі є і можливість додаткового
одержання білків тваринного походження, дефіцит яких у країні і в світі
найбільш гострий, стримує ріст продуктивності тваринництва і птахівницт-

23

ва.
Зрештою, одержання біогумусу є по суті вирішенням проблеми використання екологічного механізму поновлення родючості ґрунтів. Вирішується питання біотехнології гумусу, який є альтернативою хімізації ґрунту і
створює передумови для біологізації землеробства [3].
Хтось назвав каліфорнійського черв’яка «найкращою домашньою
тваринкою»: не шумить, не пахне, шерсть з нього не летить, дружелюбно
помахує хвостиком, коли хочеш на нього подивитись. Його можна поселити в ящик, в скляний старий акваріум, в пластмасовий ящик. Він добре
переробляє очистки сирих овочів, особливо картоплі, шкірки бананів;
шкірки цитрусових; недогризки яблук; спитий чай і гуща від кави; цвілий
хліб, кірки хліба і булки; залишки каш, шматочки сиру; гнилі помідори,
яблука і інші відходи рослинного походження.
Можна годувати черв'яків травою і листям. М'ясними відходами годувати черв'яків не рекомендується [2].
Таким чином, вермикультивування слід розглядати як перспективний напрям, що дозволяє формувати і розвивати екологічні основи сільськогосподарського виробництва за допомогою раціонального використання
природних можливостей, що базується на значній активізації діяльності
живих організмів, на управлінні цією діяльністю. Використання як добриво
продукту переробки відходів виробництва за допомогою вермикультуры
істотно зменшує витрати на збагачення поживними речовинами земель
сільськогосподарського призначення. При цьому підвищуються передумови отримання екологічно безпечної продукції. І що украй важливе: створюються умови для утилізації (з великою користю) значних об'ємів органічних відходів.
«Каліфорнійці» – тварини південні, тому в наших умовах вони не
зимують. Температура 4 градуси вище за нуль вже є для них критичною –
вони перестають харчуватися, а при від’ємних температурах і зовсім гинуть. Тому для утримання їх на ділянці необхідно створити спеціальні
умови.
Таким чином, каліфорнійський червоний черв’як – це не новий перспективний вид нашого біорізноманіття, але може бути добрим помічником
аграріям для переробки відходів тваринництва, підвищення родючості
ґрунтів та врожайності сільськогосподарських культур.
Література
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ОСОБЛИВОСТІ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО ЛОВУ ЛИНА TINCA TINCA L. У
ПОНИЗЗІ Р.ВОРСКЛА
Попельнюх В.В., Кияшко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Прудке, вкрите желеподібним товстим шаром слизу сіро-блакитного
кольору, і, водночас, міцне тіло, досить часто рятувало лина від рук малодосвідчених рибалок.
Взимку не ловиться, хоча відомі випадки, коли на зимовій рибалці,
під час ловлі карася, попадались поодинокі лини. Весною також малопомітний, тому практично не ловиться.
Нереститься лин при прогріванні води до 18-20оС.
За народними прикметами він активно починає ловитися у період
цвітіння калини та повного розвитку водної рослинності.
У пониззі р. Ворскли зустрічається приблизно у тих же місцях, що й
карась. Методику лову та оснастку на лина використовують майже таку,
як для карася [1]. Але слід зазначити, що лин проявив себе як палкий
шанувальник перегнійного черв’яка змащеного керосином. Не раз траплялось так, що варто було лиш опустити наживку в керосин, як тут же ловився лин.
Наживку лин бере дуже неквапливо та обережно (інколи 10-15хв).
Досить часто недосвідчений рибалка виймає з води голий гачок чи обсмоктану наживку. Його потрібно підсікати тоді, коли поплавок максимально
піднімається вгору та енергійно почне рухатись в сторону.
Доброю принадою для лову цього виду вважається сир виготовлений в домашніх умовах. Саме його і використовують у принаду, коли відправляються ціленаправлено ловити лина. Готують принаду так: беруть
старий, але не солоний сир і розтирають на конопляній або соняшниковій
олії так, щоб утворилась рідка суміш. Потім в неї додають невелику кількість камфори, розведеній на спирту (на 400 г суміші додають 2 г камфори). Можна замість камфори використовувати анісові, або м’ятні краплі.
Все ретельно перемішують, а потім додають дерті стільки, щоб можна було
з цієї суміші катати кульки, які потім кидають у місце, де буде відбуватись
рибалка.
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ОЗДОРОВЛЕННЯ БДЖІЛ ВІД АСКОСФЕРОЗУ
Закалюжний В.М., Кравченко Л.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Аскосфероз бджіл (Ascosphaerosis apis, перицистоз, вапняний або
крейдяний розплід) – інфекційна хвороба дорослих бджолиних і трутневих
личинок та їх лялечок, що супроводжується ураженням тіла пухнастою
білою пліснявою та перетворенням їх після загибелі на тверді, подібні до
вапна кірочки.
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Аскосфероз з’явився порівняно недавно. На сьогодні бджолярі вважають його одним із найбільш небезпечних захворювань.Цю хворобу реєструють порівняно часто, за даними досліджень 2009 – 2011 року 12%
від загальної кількості хвороб бджіл (5,28 % від загальної кількості інвазійних хвороб), на пасіках Гадяцького району – 11%.
Спори збудника дуже стійкі у довкіллі. Гриб залишається життєздатним і через 15 років зберігання за умов пасіки. Джерелом збудника інфекції є хворі та загиблі личинки. Варто зазначити, що дорослі бджоли є
носіями спор гриба Ascosphera apis.
Особливістю даного захворювання є те, що у природі збудник є сапрофітом, у вулик він потрапляє з пакетами бджіл, молодими матками.
На виникнення та розвиток хвороби суттєвий вплив мають такі фактори як: надмірна вологість, різкі коливання температури довкілля, відсутність доброякісних кормів у гнізді, відсутність медозбору. Джерелом збудника інфекції є хворі та загиблі личинки. Фактори передачі аскосферозу –
інфіковані вулики, стільники, мед та перга. Слабкі бджолині сім’ї хворіють
аскосферозом після тривалих похолодань, при підвищеній вологості повітря.
Після виявлення захворювання пасіку оголошують неблагополучною і проводять обмежувальні заходи згідно з чинною інструкцією. Зокрема, заборонено вивозити бджолині сім’ї, маток та продукти бджільництва у
благополучні господарства.
Ліквідувати хворобу можливо шляхом штучного регулювання розмноження бджіл. Проте, це збільшує витрати часу. Хворі аскосферозом
бджолині сім’ї позбавляють розмноження на 21 добу. Для цього матку
поміщають у спеціальний ізолятор, сконструйований П.Я. Хмарою. Після
цього в стільниках не буде розплоду.
Сім’ю переганяють у продезенфікований вулик на знезаражені
стільники. Перегін доцільно здійснювати на 22 добу з часу ізоляції матки,
у теплу погоду. Біля вулика з хворою бджолиною сім’єю необхідно розмістити продезенфікований вулик із знезараженими стільниками. Вулик із
хворою сім’єю перенести на відстань 0,5-1 м і поставити позаду нового
вулика, щоб бджоли потрапляли у знезаражений вулик, а не в попередній.
До льотка знезараженого вулика необхідно прилаштувати лист картону
(розміром 60-70 см) Із вулика з хворою бджолиною сім’єю слід зняти дах
та утеплення. Якщо почергово струшувати стільники з бджолами перед
льотком знезараженого вулика, то вони разом із маткою перемістяться у
новий вулик.
Існує й інший спосіб ліквідувати аскосфероз бджіл. Для цього необхідно дворазово продезинфікувати вулики, рамки та інші дерев’яні предмети 5%-м розчином їдкого натру з експозицією 5 годин. Після цього інвентар слід промити водою та просушити. Бджолині сім’ї неблагополучної
щодо аскосферозу пасіки перегнати у продезинфіковані вулики та задавати лікарський препарат (аскоцин, ністатин або унісан). Проте, найбільш
ефективним способом щодо оздоровлення бджіл від аскосферозу є штучна
регуляція розмноження.
Таким чином, оздоровлення бджолиних сімей від аскосферозу можливе без медикаментів.
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ЛУСКОКРИЛІ – ШКІДНИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
РОСЛИННОСТІ
Карпенко Ю.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
"- Должна же я стерпеть двухтрех
гусениц,
если
хочу
познакомится с бабочками. Они
должны быть прелесны."
Антуан де Сент-Екзюпері
Тваринний світ України характеризується великою різноманітністю
видів. В ході тривалої еволюції найвищою видовою різноманітністю в порівнянні з будь-якою групою організмів володіють комахи.
Лускокрилі – один з найбільших рядів комах, який нараховує близько 140 тисяч видів, по чисельності є четвертим серед них. Говорячи про
роль метеликів у природі, передусім потрібно згадати слова Й. Мауха
(1979): "Такі поняття у природі, як "значення", "корисність", "шкідливість", "краса" і т.д. абсолютно чужі. Вони були вигадані людиною. В природі немає нічого постійного, все схильне до змін і природного добору.
Тим не менше ми ділимо лускокрилих на шкідників, корисних та індиферентних видів. Серед денних метеликів домінують індиферентні види, в той
же час шкідники і корисні види відносяться в більшості до нічних і дрібних
метеликів.
Серед лускокрилих зустрічається немало шкідників, гусінь яких наносить значну шкоду сільському і лісовому господарству. Багато видів
совок (озима, пшенична, капустяна, лляна, гамма) опустошають наші
городи, поля та ліси. Чимало метеликів – злісні шкідники харчових запасів. Широко відомі такі види, як яблунева плодожерка, непарний шовкопряд, американський білий метелик, білан капустяний, білан жилкуватиц,
які завдають великих збитків в багатьох районах землеробства.
Нині розроблена система інтегрованого захисту сільськогосподарських культур від багатьох небезпечних шкідників, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, селекційно-генетичні, хімічні, біологічні,
механічні та інші заходи. Використовуючи її, часто одержують значну частину додаткової продукції високої якості.
Основну групу препаратів захисту складають хімічні і біологічні. В
залежності від цільового призначення вони діляться наступним чином:
інсектоакарициди, овіциди, лавріциди, інсектофунгіциди, мікробіологічні
препарати, атрактанти.
Найбільше поширеними на території Полтавського краю є такі родини лускокрилих: Молі, Білани, Совки, П′ядуни, Листковертки, Медведки,
Німфаліди. Для прикладу охарактеризуємо біолого-екологічні особливості
та заходи боротьби з капустяною міллю.
Її гусінь пошкоджує качанну і кольорову капусту, турнепс, ріпу,
рапс і гірчицю. На листках з′являються пошкодження у вигляді віконець
(тканина листка з′їдається з нижньої сторони). У насіннєвих гусінь пошко-
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джує не тільки листки, але й обгризає пелюстки квітів, незріле насіння в
стручках. Доросла гусінь молі зеленого кольору, веретеноподібна (тіло
звужується спереду і ззаду), дуже рухлива, довжиною 9-12мм. Гусінь
розвивається півтора-два тижні, після чого на листках заляльковується в
продовгувату лялечку із білих павутинок. Зимують лялечки в коконах на
листках капусти та інших хрестоцвітих, а також на бур′янах. За літо капустяна міль дає до чотирьох поколінь.
Проти гусені в період вегетації застосовують обприскування волатоном, гардоном, боястаром, карбофосом, актеліком. Останній обробіток
вищеперерахованими препаратами можна проводити за 20 днів до збору
урожаю. За 15 днів до збору урожаю можна обробити нексионом і за 30
днів – хлорофосом, етафосом, токутіоном.
Проти гусені капустяної молі ефективне обприскування біологічними препаратами: ентобакрерином, дендробациліном. Біопрепарати краще
діють на гусінь молодшого віку. Останній обробіток біопрепаратами можна
проводити за один день до збору урожаю.
На індивідуальних городах для боротьби з листогризучою гусінню
дозволені наступні інсектициди: актелік, фоксім, ціанокс за 30 днів до
збору врожаю, бромофос – за 25 днів до збору, трихлорметафос-3 – обприскування до утворення качана.
Гусінь капустяної молі можна знищити настоєм лопуха, обприскуванням відварами і настоями полині, бадилля картоплі і помідорів, гіркого
стручкового перцю.
Все ж як свідчить практика, проведення спеціальних заходів боротьби із шкідниками не завжди економічно виправдане, особливо це стосується хімічного захисту рослин.
Для запобігання негативних наслідків велику увагу слід приділяти
оптимізації проведених захисних заходів, враховуючи передусім економічне значення того чи іншого рослиноїдного тваринного організму, тобто за
яких умов (природні фактори, рівень розвитку і густота стояння рослин,
фенофаза розвитку й пошкоджувані органи рослин та багато інших) збитки від нього особливо відчутні.
Але при оцінці переважаючої кількості лускокрилих їх значення не
можна оцінювати тільки з позиції економіки. Не можна не погодитися зі
словами Й.Мауха (1979), коли він говорить "Чи можна говорити про користь чи шкоду гусені, яка годується кропивою, фіалкою, собачою фіалкою, тереном, щавелем та іншими дикими рослинами? Чи можуть бути
корисними чи шкідливими види метеликів, які живуть високо в горах, в
торф′яниках, піщаних чи кам′янистих степах і т.ін. Тим не менше, і ці види
мають своє немале значення для людини, так як їх присутність чи відсутність сигналізують нам, чи все у природі добре?" Адже не секретом для
всіх є те, що в наш час вчені прийшли до висновку, що зникнення будьякого виду, навіть шкідника, може привести до суттєвих змін в навколишньому природному середовищі.
Література
1.
2.
3.

Болезни и вредители овощных культур и меры борьбы с ними. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 206 с.
Злотин О.З. Летающие цветы. – К.: Урожай, 1991. – 138 с.
Основи захисту рослин від шкідників/УААН. – К.:Аграрна наука, 1997. – 100 с.

28

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АРКТИЧЕСКИХ КУЛИКОВ КОРМАМИ В
ПЕРИОД МИГРАЦИОННЫХ ОСТАНОВОК НА ЮГЕ УКРАИНЫ
Кирикова Т.А., Антоновский А.Г.
Азово-Черноморская орнитологическая станция, г. Мелитополь
Таврический государственный агротехнологический университет,
г. Мелитополь
Мигрирующие арктические кулики - массовые представители орнитофауны в данном регионе, трофически связаны с мелководьями водноболотных угодий. Осуществляя крупномасштабные миграции, они учавствуют в трансграничном переносе веществ и энергии, что имеет бисферное
значение. При этом они нуждаются в местах остановок, которые обеспечивали бы им условия для пополнения энергетических запасов. Такими
местами на територии Украины служат ВБУ Азово-Черноморского побережья. Поэтому крайне интересно оценить степень развития кормовой
базы и обеспеченность кормом этих птиц.
Полигоном для изучения кормовой базы арктических куликов мигрантов на местах миграционных остановок на юге Украины были избраны
лиманы (Молочный лиман Азовского моря, Тузловская группа лиманов и
Тилигульский лиман Черного моря) и лагуны Азово-Черноморского побережья (Восточный и Центральный Сиваш) (рис. 1).
Для оценки кормовых ресурсов в 1994 – 2002 гг. в прибрежных мелководьях исследуемых водоемов на 50 станциях отобрано 503 гидробиологические пробы. Бентосные пробы были отобраны и проанализированы
по стандартной методике [1, 3]. Кормовые запасы рассчитаны исходя из
значений биомассы кормовых объектов куликов и площади кормовой территории. Суммарная потребность куликов в энергии в разные сезоны года
рассчитана исходя из суточной потребности куликов в энергии [2], их
численности и продолжительности пребывания на местах миграционных
остановок.

Рис. 1. ВБУ юга Украины – основные места миграционных
остановок тундровых куликов
В исследуемых водоемах в 1994 – 2002 гг. было зарегистрировано
29 видов кормового макрозообентоса, среди которых преобладали брюхо-
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ногие моллюски (Gastropoda) - 14 видов (48,3%); ракообразных
(Crustacea) отмечено 7 видов (24,1%); многощетинковых червей
(Polychaeta) - 5 видов (17,2%); и личинок насекомых (Insecta) - 3 вида
(10,4%).
Наибольшее видовое богатство кормовых организмов наблюдалось
на Сиваше, а наименьшее - на Тилигульском лимане, Молочный лиман и
Тузловская группа лиманов занимали промежуточное положение.
Сравнительный анализ исследуемых вбу показал существенные различия между площадями доступных для куликов кормовых полей лиманов Азово-Черноморского побережья и лагун Сиваша. Независимо от сезона кормовые площади Восточного Сиваша значительно превышали таковые на лиманах и на Центральном Сиваше. В среднем на Восточном
Сиваше они достигали 45,2 км2 в период весенней миграции и 78,9 км2 –
во время осенней миграции (рис. 2).

км

2

80
70
60
50
40
30
20
10
0
М олочный
лиман

В . С иваш

Ц. С иваш

весна

Т уз лы

Т илигу льс кий
лиман

осень

Рис. 2. Распределение по акваториям ВБУ кормовых площадей, доступных для кормления куликов
Кроме площади кормовых полей, важным показателем, влияющим
на формирование кормовой емкости и размещение куликов, служила
биомасса донных гидробионтов. Наивысший средний многолетний показатель весенней биомассы был отмечен на Молочном лимане (31,1 ± 7,01
г/м2, n = 108) [5]. Высокая весенняя биомасса также наблюдалась на оз.
Алибей в Тузловской группе лиманов (36,96 ± 2,52 г/м2, n = 3) в 1999 г.
[4]. В лагунах Восточного и Центрального Сиваша средняя многолетняя
весенняя биомасса соответственно равнялась 12,14 ± 1,7 г/м2 (n=92) и
6,03 ± 1,07 (n=18) г/м2. Среднегодовые показатели осенней биомассы
были наивысшими также на Молочном лимане – 65,53 ± 15,82 г/ м2
(n=96), а самыми низкими в лагуне Центрального Сиваша - 5,30±1,47 г/м2
(n=35). На Тилигульском лимане они составляли 27,78 ± 4,6 г/м2 (n = 12),
в лагуне Восточного Сиваша - 14,57 ± 1,07 г/м2 (n=179), на Тузловских
лиманах - 11,72 ± 1,41 г/м2 (n = 56).
Несмотря на высокую биомассу кормового макрозообентоса лиманов по сравнению с лагунами Сиваша, наибольшие значения кормовой
емкости наблюдались на Восточном Сиваше. Так, на Восточном Сиваше
они составляли 2 - 7090,2 ГДж, в то время как на лиманах максимальный
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показатель составлял всего 191,3 ГДж. Осенью в формировании энергетической ценности кормовых запасов Азово-Черноморского побережья наряду с Восточным Сивашом в отдельные годы важную роль также играли
Центральный Сиваш (1997 г.) и Молочный лиман (1998 – 2000 гг.) Так,
кормовые ресурсы в единицах энергии на Восточном Сиваше в среднем
составляли 1817,2 ГДж. В 1997 г., когда осенью основным источником
энергии для мигрирующих куликов был Центральный Сиваш, его кормовая
емкость достигала 2890,1 ГДж. Энергетическая емкость кормовых ресурсов Молочного лимана в 1998 – 2000 гг. в среднем составляла 1366,2
ГДж. Такая ситуация обусловила перераспределение тундровых куликов
в ВБУ юга Украины осенью 1997 и 1999 гг. Именно в этот период наблюдалась высокая численность тундровых куликов на Центральном Сиваше
(осень 1997 г.) и Молочном лимане (осень 1999 г.) [5, 6]. В тот же период
кормовые ресурсы Тузловской группы лиманов составляли в среднем
271,2 ГДж, а Тилигульского лимана - 310,2 ГДж.
Наивысший уровень суммарных энергетических потребностей мигрирующих куликов наблюдался на Центральном и Восточном Сиваше, где
они достигали в среднем 128,7 ГДж во время весенней миграции и 300,1
ГДж во время осенней мигр ации.
Запасы кормового макрозообентоса Восточного Сиваша в весеннее
время в условиях максимального уровня воды перекрывали потребности
куликов в среднем в 21,5 раза, а при минимальном уровне воды - в 28,7
раза. Осенью потребности куликов в энергии перекрывались доступными
запасами в среднем в 6,2 раза при максимальном уровне воды, а при
снижении уровня воды в 10,9. В весенний период миграции на Центральном Сиваше при снижении уровня воды кормовые запасы перекрывали
потребности в среднем в 2,4 раза, а в осенний период - в 5,7 раза. На
Молочном лимане потребности куликов в среднем перекрывались доступными кормовыми запасами в 7,5 раза как весной, так и осенью. На Тузле
энергетические потребности мигрантов перекрывались имеющимися запасами в 7,8 раза весной и в 16,8 раза осенью. Энергетические же потребности тундровых куликов, пребывающих на миграционной остановке в
низовье Тилигульского лимана, перекрывались кормовыми запасами в
1999 г. – в 28 раз, а в 2000 г. – в 53 раза.
Таким образом, мелководья лиманов и лагун Азово-Черноморского
побережья обеспечивали необходимые экологические условия для куликов в период миграции. Наилучшие условия для остановок сложились на
Восточном Сиваше, что прежде всего обусловлено большой площадью
кормовых полей и общими запасами кормовых организмов.
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ТВАРИН
ПОЛТАВЩИНИ
Корчан Н.О., Дзюбенко Д.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Екологічна безпека сьогодні розглядається як компонент національної безпеки. Стан навколишнього середовища – інтегральний показник
розвитку держави. У Міжнародній конвенції “Про збереження біологічного
різноманіття” (ратифіковано Законом України № 257/94-ВР від 29.11.1994
р.) стверджується, що необхідне коригування підходів до біологічного
різноманіття, яке є надбанням усього людства, а не окремої держави чи
адміністративного утворення.
Щоденно на Землі зникає 10–100 видів живих організмів, а за рік –
3–30 тисяч видів. Такого спалаху вимирання не відбувалося понад 65
мільйонів років, з кінця мезозойської ери коли зникли динозаври.
Біорізноманіття тваринного та рослинного світу складає основу
природних ресурсів, які забезпечують людство продуктами харчування,
сировиною, медичними препаратами. Воно також складає самостійну цінність, незалежно від його матеріального еквіваленту. Усвідомлення світовою громадськістю небезпеки втрати біорізноманіття проявилося у прийнятті Організацією об’єднаних націй Конвенції про охорону біологічного
різноманіття. Згідно з Конвенцією, біорізноманіття визначається як різноманіття живих організмів з усіх джерел, включаючи різноманіття у рамках
виду, міжвидове різноманіття та різноманіття екосистем. Зменшення різноманіття на одному рівні не може бути компенсовано збільшенням на інших
рівнях організації живої матерії. Виділяють наступні основні рівні біорізноманіття: генетичне різноманіття популяцій, видове різноманіття угруповань, структурно-функціональне різноманіття екосистем і біосфери в цілому. Фауна України включає 45 тисяч видів (із них комахи – 35 тисяч, інші
членистоногі – 3,4 тисячі, черви – 3,2 тисячі тощо). Хребетні тварини
представлені рибами та круглоротими (212 видів і підвидів), земноводними (17 видів), рептиліями (21 вид), птахами (близько 400 видів) та ссавцями (108 видів). 12 видів хребетних є ендеміками.
За багатством біорізноманіття Україна поступається в Європі тільки
Франції, і це покладає на неї високу відповідальність за його збереження.
Біорізноманіття – це природний капітал, рівень збереження якого буде
визначати вже у найближчому майбутньому долю держави. Негативний
вилив техногенних чинників призвів до значної деградації екосистем і
глобальної екологічної кризи: змін клімату, зменшення потужності озонового шару, забруднення біотопів важкими металами, нафтопродуктами,
хімічними речовинами, випадіння кислотних дощів і поширення явища
зпустелювання, унаслідок чого 65 % екосистем світу вже знищено або
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трансформовано. Географічне положення Полтавської області, її природні
та кліматичні умови сприяли формуванню багатого видового, популяційного, ценотичного та генетичного фондів дикої флори та фауни. У зв'язку з
посиленням впливу негативних антропогенних факторів на довкілля внаслідок провадження господарської діяльності, питання збереження рослинного і тваринного світу стало надзвичайно актуальним для даного
регіону. Серед тварин, які виявлені на Полтавщині і потребують охорони,
особливу групу становлять види, занесені до Європейського Червоного
списку. Це 7 видів безхребетних тварин (Hirudo medicinalis L., Calosoma
sycophanta L.,Osmoderma eremita Sc., Cerambux cerdo cerdo L., Zerynthia
polixena Sc., Parnassius mnemоsyne L., Proserpinus proserpina Pallas), 6
видів птахів (Brenta ruficollis L., Aquila heliaca L., Haliaёtus albicilla L., Falco
naumanni Fleischer., Otis tarda L.) та 4 види ссавців (Nyctalus lasiopterus
Sc., Vormela peregusna G., Lutra lutra L.). Групу червонокнижних тварин,
що відзначені на території області, становлять безхребетні (в основному
комахи) та хребетні – 2 види риб, 2 – плазунів, 38 – птахів, 12 – ссавців).
Відповідно з категоріями МСОП серед тварин на Полтавщині є: зниклі (54
види), зникаючі (4), вразливі (31), рідкісні (31), невизначені (13). Серед
хребетних тварин, що зникли з території Полтавщини, переважають птахи:
степові (Glareola nordmanni N., Tetrax tetrax L.), лісові (Aquila pomarina L.,
Hieraaёtus pennatus G.,), а також водно-болотні (Cygnus bewickii Yarrel).
На території області є такі види, занесені до Червоної книги: Meles meles
L., Lutra lutra L., Mustela erminea L., Grus grus L.). Деякі з цих видів (Larus
ichthyaёtus P., Falco cherrug Grey.) трапляються тільки в одному місці.
Серед регіонально рідкісних тварин, що охороняються в області, а також
серед малопоширених видів, що характеризуються зменшенням чисельності за останні роки, переважають водно-болотні птахи (Garzetta garzetta
L., Fuligula fuligula L., Hydrocheligon hubrida L., H. Leucoptera L.) та степові
тварини
(Citellus
pugmaeus
Guld.,
C.
suslicus
Guld.,
Spalax
microphthalmusGuld.) [1, 5, 6].
На території області створено природно-охоронні об'єкти різних категорій – заказники (лісові, ландшафтні, гідрологічні), заповідні урочища,
тощо. У деяких природно-заповідних територіях представлені різні ландшафти з великою різноманітністю лісових формацій, наприклад, у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення "Червонобережжя". У
багатьох заказниках та заповідних урочищах ділянки лісової рослинності
поєднуються з лучними, степовими, болотними ділянками, наприклад, у
гідрологічному заказнику загальнодержавного значення "Гиряві Ісківці",
заповідному урочищі "Сокільське", тощо [1].
На жаль, розміщення існуючих об'єктів природно-заповідного фонду
області носить острівний локалізований характер. Ці об'єкти є недостатньо
репрезентативними і, відповідно не забезпечують належних умов для
збереження біорізноманіття [4]. Все це створює серйозні перешкоди для
збереження біорізноманіття у всій його повноті [2-4].
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ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ У ПРОДУКУВАННІ ЕМБРІОНІВ IN
VITRO (IVP)
Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Одне з важливих місць у створенні якісно нових видів сільськогосподарської продукції займає клітинна біотехнологія, зокрема - культивування і запліднення in vitro ооцитів, отриманих з яєчників боєнського матеріалу, і подальше культивування in vitro одержаних у такий спосіб ембріонів [Day, 2000].
Розвиток нових технологій у репродукції свині, таких як трансгенез
та клонування, створює великий попит на ооцити та ембріони. А можливість отримання таким шляхом великої кількості ембріонів є однією з необхідних умов забезпечення ембріо- і геноінженерних робіт, - інших важливих біотехнологічних напрямків [Koo et al., 2005.]. Наприклад, коли використовують ембріони, отримані in vitro, або такі, що стали результатом
уведення ядра соматичної клітини в попередньо енуклейований ооцит,
потрібно трансплантувати свині-реципієнту не півтора – два десятки бластоцист, як звичайно діють, коли мають справу з ембріонами, вимитими з
матки свині-донора, а до 50.
Ефективні методи IVP повинні б у значній мірі посприяти
розв’язанню цієї проблеми. Незважаючи на масштабні дослідження, проведені у багатьох лабораторіях, IVP технологія щодо свині розвинулася ще
недостатньо [Gajda, 2009].
Ооцити піддають культивуванню in vitro для одержання і партеногенетичних ембріонів [Kurihara et al., 2002].
Їх культивують і за клонування організмів пересадкою ядер соматичних клітин в ооцити, з яких попередньо вилучено власне ядро [Betthauser, 2000; Renard, 2005].
Отримані in vitro зиготи використовують і для трансгенеза. Різноманітні маніпуляції з отриманими in vitro ембріонами часто завершуються їх
трансплантацією, - ще одним важливим напрямком розвитку біотехнології
[Чирков и др. 2002; Kikuchi et al., 2002].
Трансплантують ембріони звичайно на стадії бластоцисти. Отже,
виникає потреба культивування in vitro зигот, отриманих in vitro, до цієї
стадії.
Ембріопродукція in vitro пов'язана і з вивченням її молекулярнобіохімічних і фізіологічних основ [Гончарук, 2001; Sun, Nagai, 2003.].
Ніні гілка біотехнології, яка пов’язана з ембріопродукцією, виходить
на шлях комерціалізації: отримані поза організмом ембріони і організми,
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які з них одержують, усе активніше продають і купують [Faber et al.,
2003].
Через свою фізіологічну подібність до людини, свині стають усе
більш важливими як потенціальні ксенографтні донори (xenograf donors),
від яких можна пересаджувати органи людині [Abeydeera, 2002; Fan, Sun,
2004], і як трансгенні тварини для продукування специфічних білків.
Накопичена інформація свідчить, що механізми дозрівання та запліднення свинячих ооцитів ближчі до таких людини, ніж відповідні механізми гризунів. А тому, саме свинячі ооцити стають важливою моделлю вивчення процесів дозрівання та запліднення ооцитів людини [Fan, Sun,
2004].
Подальший розвиток теорії і практики ембріопродукції in vitro залишається важливим науково-практичним завданням.
[Abeydeera, Day, 1997] виявили, що коли запліднюють in vitro ооцити, що овулювали in vivo, утворюється до 60 % бластоцист, у порівнянні
з усього 19 %, які утворюються за використання ооцитів, що дозріли in
vitro. Це недвозначно вказує на те, що ооцити дозрівають in vitro в умовах
середовища ще далеко не адекватних їх (ооцитам) потребам.
[Hyttel1 et al., 2000] пишуть про аберації в активації генів рибосомної РНК свинячих IVP ембріонів.
За [Abeydeera, 2002] дозрівання ооцитів можна розділити на два
аспекти, - ядерне та цитоплазматичне. Хоча ядерні події дозрівання, руйнування зародкового пухирця, виділення полярного тільця з ооцита можуть відбуватися нормально, цитоплазма ооцита часто може бути не здатною сприяти MPN (mail pronucleus formation – формуванню чоловічого
пронуклеуса). Було зроблено висновок, що цитоплазматичне дозрівання є
неадекватним за деяких умов IVM. Ця нездатність цитоплазми може бути
наслідком як внутрішньої недостатності (природи) ооцита, так і неоптимальних IVM систем культивування. Проаналізувавши літературні та власні дані, дослідник зробив висновок, що умови IVC теж не є оптимальними.
[Gajda, Smorag, 2004] знайшли, що загальна кількість клітин у бластоцистах, отриманих in vitro, знаходиться в межах від 58 до 139 у порівнянні зі 150 – 250 клітинами у бластоцистах, утворених in vivo.
Цитогенетичний аналіз свинячих бластоцист, отриманих in vitro
[McCauley et al. 2003; Ulloa Ulloa et al., 2008], показав, що хромосомні
аберації трапляються у приблизно 45 % цих ембріонів, у порівнянні з 7 %
у бластоцистах, отриманих in vivo [Van der Hoeven et al., 1985].
Трансплантація ембріонів ссавців, отриманих in vitro, призводить до
значних аномалій розвитку, таких як підвищена ембріональна смертність,
подовжений період вагітності і значно збільшена вага новонароджених
[Kruip, den Daas, 1997].
В ембріонах, утворених in vitro, хромосомні аномалії, такі, як анеуплоїдія, були знайдені частіше, ніж в ембріонах, отриманих in vivo і, імовірно, є результатом поліспермного запліднення у свиней [Rath et al., 2005;
Sun, Nagai, 2003.].
[Pomar et al. 2005] показали, що апоптоз проявляється в in vitro
утворених бластоцистах тварин сільськогосподарських видів у значно
більшій мірі, ніж у in vivo.
[Koo et al., 2005] зазначають, що погана якість ембріонів, які походять від запліднення in vitro, - інша, після поліспермії, проблема, яку потрібно вирішувати за допомогою систем IVP.
[Bryla et al., 2009] виявили, що бластоцисти, утворені in vitro, хара-
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ктеризуються більшою кількістю ядер, ДНК яких фрагментована, у порівнянні з бластоцистами, утвореними in vivo. Ці дослідники нарахували у
середньому 32 апоптичних ядра у культивованих бластоцистах, у
порівнянні з сімома у бластоцистах, утворених in vivo.
[Gajda et al., 2009] робить висновок: субоптимальні умови середовища культивування залишаються основною причиною низької якості
ембріонів, отримуваних in vitro.
[Ozawa et al., 2006] спробували, на відміну від усіх інших дослідників, використати спосіб культивування ембріонів, отриманих in vitro, поза
СО2 - регульованим інкубатором. Виявилося, що утворення бластоцист
можливе і без використання цього інкубатора, хоча якість бластоцист була
гіршою, ніж таких, отриманих у інкубаторі.
[Kim et al., 2008] показали, співкультивування сперматозоїдів з ооцитами vitro стимулює дозрівання останніх. Причому, речовина, що активувала мейоз в ооцитах, була здатна подолати пригнічуючий вплив на цей
процес з боку дібутирил циклічного АМФ або форсколіна, індукуючи руйнування зародкового пухирця в цих гаметах.
В отриманні ембріонів in vitro (IVP) досягнуто значних успіхів [Ковтун, 2003, 2004, 2005, 2008; Niemann, Rath, 2001].
В окремих випадках відсоток відносно нормального дозрівання ооцитів, у вигляді ОКК, у культурі in vitro сягає 94 % [Kim et al., 2010].
Запліднення таких ооцитів сягає 85 % [Deng et al., 1992]. IVP
ембріони можуть розвиватися у культурі in vitro до виходу бластоцисти
поза прозору оболонку [Koo et al., 1997, 2005].
IVP ембріони, прокультивовані in vitro до бластоцисти, а потім трансплантовані в матку самиці, можуть розвиватися до народження [Kikuchi еt
al., 2002, Kim et al., 2010].
Тим не менше, можливість IVP залишається ще досить обмеженою з
ряду причин. Проценти дозрівання і запліднення in vitro ооцитів, та розвитку in vitro IVP ембріонів у більшості випадків залишаються ще значно
нижчими за такі, які мають місце in vivo, див. [Koo et al., 2005; Krisher et
al., 2007; Wheeler et al., 2007; Zhang et al., 2007].
У тих умовах in vitro, які вважаються зараз оптимальними для IVP,
біля 50 % їх не досягають стадії бластоцисти [Abeydeera, 2002; Krisher et
al., 2007].
У роботах інших дослідників бластоцист утворювалося лише біля 20
% [Matas et al., 2003].
IVP характеризується ще значною нестабільністю [Matas еt al.,
2003, Wheeler et al., 2004]. Запліднення in vitro у свиней ще не є оптимальним [Gil et al., 2008].
А тому, продовжується пошук нових методів культивування ооцитів
та ембріонів та запліднення ооцитів [Tessaro et al., 2010; Zhang et al.,
2010].
ЛІКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
БДЖІЛ
Кусайло А., Новописьменний С.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Бджоли, найбільш високоорганізовані комахи, уміють здобувати користь із рослин, створюючи унікальні продукти – мед, обніжжя, пергу,
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прополіс, маткове молочко, віск. У свою чергу люди навчились з як умога
більшою користю використовувати їх.[2:12].
Лікувальні властивості цих речовин відомі людині здавна. Як важливі цілющі засоби, вони рекомендуються в рецептах багатьох стародавніх
лікарських порадників. Авіценна широко застосовував у своїй лікарській
практиці мед і віск. У його книзі Канон лікарської науки є багато рецептів,
до складу яких входять ці речовини. У міфології Стародавньої Індії бджоли
займали виключно почесне місце. Досить сказати, що головний індійський
бог Вішна зображувався у вигляді бджоли, яка відпочиває у чаші квітки
лотоса. У стародавній медичній індійській книзі Аюверда (Книга життя)
говориться, що подовжити життя людини можна тільки еліксирами та дієтою, до складу якої входять мед і молоко.
Сучасні наукові дослідження на основі лабораторних, експериментальних і клінічних спостережень підтверджують цілющі властивості продуктів життєдіяльності бджіл. До їх допомоги вдається не тільки народна, а
й традиційна медицина. Так, більш як 50 років у Швейцарії (м. Цюрих)
існує санаторій, створений відомим лікарем Бірхер-Беннером, де для лікування деяких захворювань успішно застосовують мед у поєднанні з вегетаріанською їжею.
Основна частина меду – глюкоза широко застосовується в медицині
для лікування захворювань серцево-судинної системи, гіпертонічної хвороби, кровотеч (особливо шлункових), виразкової хвороби шлунка, різних
інфекційних хвороб, сепсису. Це найефективніший засіб при різних отруєннях.
Глюкоза – виключно важливий поживний матеріал для клітин тканин і органів. Вона підвищує запаси глікогену в печінці, який є енергетичним матеріалом для організму і поліпшує процеси тканинного обміну. Глюкоза підвищує опірність організму до інфекції. І це далеко не повний перелік її застосування. Якщо до цього додати, що крім глюкози мед містить
мінеральні солі, речовини, органічні кислоти, вітаміни, то стане зрозумілим, чому він є чудодійним лікувальним засобом.
Дослідним шляхом встановлено бактерицидні якості меду. Калій, що
міститься в ньому, забирає воду з бактерій, а існування їх без води стає
неможливим. Усі хвороботворні мікроорганізми, вміщені в мед гинули:
збудники черевного тифу – через 48 годин, тифозні – через 24, мікроби,
які спричинюють хронічну бронхопневмонію, - на 4-й день, специфічні
бактерії – збудники перитоніту, плевриту і абсцесу, а також мікроби, що
спричинюють дизентерію, - через 10 годин. Він має легку збуджувальну
дію, особливо на кровоносну систему, тому виключно корисний для людей
фізичної і розумової праці та ослаблених після тяжких хвороб.[1:15,16]
Віск – продукт виділення воскових залоз робочих бджіл, що розміщені попарно на чотирьох сегментах у нижній частині черевця, і виділяється через найдрібніші отвори воскових дзеркалець назовні, де затвердіває у вигляді прозорих білих пластинок п’ятикутної форми.
Віск з давніх-давен використовують у медицині. Ще в глибокій давнині знали про його протизапальні, пом’якшувальні і ранозаживляючі
властивості. Віск високо цінував Авіценна, вважаючи його корисним як
засіб, що посилює утворення молока у матерів-годувальниць, пом’якшує
кашель і виявляє відхаркувальну дію.
Вміст у воску каротину й вітаміну А робить його корисним при лікуванні захворювань шкіри, запальних процесів слизової оболонки ротової
порожнини і зіва (стоматитів, гінгівітів, глоситу, ангіни тощо) в суміші з
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іншими ліками. Є дані про вміст у воску речовин, які затримують ріст і
розвиток деяких видів хвороботворних організмів, мають антибіотичну
дію.[1:91]
Пилок рослин – один з небагатьох природних продуктів, який маючи унікальні харчові, різноманітні лікувальні властивості, найбільш підходящий до поняття панацеї. Практично немає хвороби, при якій пилок не
був би корисний тією чи іншою мірою.
Щоб пилок у вигляді грудочок не розсипався, бджоли склеюють його речовиною, що виробляється слинними залозами, прикріплюють до
спеціальних дзеркалець на задніх лапках і так постачають у вулик. Тому
такий пилок здавна називають бджолиною обніжкою. Вона додатково
збагачується ферментами бджіл, які потрапляють у пилкові зерна разом із
секретом слинних залоз. Завдяки амінокислотам вона дістала назву “еліксира молодості”.
Бджоли вміють також консервувати пилок, створюючи інший унікальний продукт – пергу. Це законсервована медово-ферментним комплексом речовин бджолина обніжка, яка пройшла молочнокисле бродіння,
складена і утрамбована бджолами в соти.[2:13]
У квітковому пилку багато вітамінів ретинолу (вітамін А), аскорбінової кислоти (вітамін С), тіаміну (вітамін В1), рибофлавіну (вітамін В2),
піридоксину (вітамін В7), ціанокобаламіну (вітамін В12), токоферолу (вітаміну Е), рутину (вітамін Р), вікасолу (вітамін К), фолієвої кислоти, з них
найбільше ретинолу й тіаміну. Крім того, в пилку містяться залізо, мідь,
марганець, фосфор, та інші мікро- і мікроелементи. Загальна кількість
харчових і фізіологічно активних речовин лише за наближеними і дуже
неповними даними перевищує сто.
Завдяки різноманітному хімічному складу фізіологічно активних речовин квітковий пилок має виключно важливе значення (поряд з харчовою цінністю) як нешкідливий профілактичний і лікувальний засіб, що має
тонізуючі, регенеративні, кровотворні, проти склеротичні властивості. Він
сприятливо впливає на центральну нервову систему, нормалізує роботу
серця, стимулює діяльність, травного каналу, легенів, печінки, нирок,
залоз внутрішньої секреції.[1:98,99]
Маточне молочко виділяється верхньощелепними і підглотковими
залозами робочих бджіл і відкладається в маточники – особливі воскові
комірки, схожі за формою на жолудь.
Воно багате поживними і біологічно активними речовинами. Воно
має лікувальні властивості, проте не може бути універсальним лікувальним
засобом, як це раніше вважали.
Хімічний склад маточного молочка дуже різноманітний, але переважають у ньому білки й вітаміни. В цьому продукті бджільництва виявлено
всі головні речовини, необхідні для побудови й існування живого організму: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, амінокислоти, ферменти, жирні кислоти й гормоноподібні речовини. В білковій фракції маточного молочка
міститься близько 22 амінокислот. Такий склад робить його високоякісним,
поживним, біологічно активним продуктом. Основним джерелом вітамінів у
маточному молочці є квітковий пилок.
У маточному молочці виявлено до 15 мікроелементів (залізо, сірку,
магній, марганець, калій, хром, кремній, нікель, кобальт, цинк, срібло,
фосфор). Воно має різнобічну біологічну дію на організм. Впливає позитивно на обмін речовин, стимулює центральну нервову систему, дихання
тканин, підвищує працездатність, зменшує втому, сприяє збільшенню маси
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тіла, прискорює ріст, поліпшує апетит тощо. Характер його дії визначається дозою: малі дози є стимулюючими, а великі дають протилежний ефект
– сповільнюють і пригнічують обмінні процеси.
Під впливом маточного молока у крові збільшується кількість еритроцитів, ретикулоцитів, гемоглобіну.
Молочко сприяє, виробленню гормона надниркової залози – адреналіну, з чим пов’язане й підвищення рівня глюкози в крові. Однак у людей похилого віку вживання цього продукту спричинює зменшення утворення цього гормона.
Маточне молочко знижує рівень холестерину в крові, чим зумовлене його застосування при комплексному лікуванні атеросклерозу.
При систематичному вживанні маточне молочко поліпшує обмін речовин, виявляє тонізуючу й регулюючу дію, сприяє підвищенню скорочувальної здатності серцевого м’яза, розширює коронарні судини і бронхи.[1:112,113]
Отже, бджоли – це єдині комахи, які приносять людству лише користь. І зі зростаючим антропогенним на вантаженням на екосистеми і як
наслідком зниженням біорізноманіття рослин, які запилюються бджолами,
життєво необхідними стають заходи охорони та збереження біорізноманіття. Для України актуальним є питання збереження видової різноманітності
бджіл, оскільки зі зростанням використання в сільському господарстві
отрутохімікатів, гербіцидів, пестицидів збільшився рівень смертності серед
бджолиних сімей, понизилась якість їхніх важливих для людини продуктів
життєдіяльності.
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ
ПОКАЗНИКИ СТАНУ МАКРОЗООБЕНТОСУ Р. МОЛОЧНОЇ
(ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.)
Лисенко О.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет
В наш час внаслідок інтенсивної господарської діяльності людини р.
Молочна зазнає значного антропогенного впливу. Це відображається на
кількісних та якісних показниках стану макрозообентосу річки, що призводить до порушення екологічного балансу водойми. Тому дослідження
впливу антропогенних факторів на стан донної фауни на сьогодні є дуже
актуальним.
З метою вивчення кількісних та якісних показників стану макрозообентосу нами було досліджено сучасний стан донної фауни р. Молочної.
Для цього було встановлено 3 постійні станції спостереження: в
с.Тамбовка (вище за течією від джерела забруднення), в м. Мелітополі
поблизу заводу «Рефма» (біля джерела забруднення) та в с. Мордвинівка
(нижче джерела забруднення). Проби відбиралися 1 раз на місяць з вере-
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сня по грудень 2010 р. та опрацьовувались згідно спеціальних методик [1,
3].
Отримавши необхідні дані про сучасний стан макрозообентосу завдяки власним дослідженням та опрацювавши відповідну літературу стосовно попередніх досліджень донної фауни річки ми провели аналіз впливу антропогенних факторів на екосистему даної водойми [2].
Згідно наших досліджень видовий склад, показники чисельності та
біомаси донної фауни на різних ділянках річки відрізняються. Це пов'язано
з відмінностями екологічних умов та різним ступенем антропогенного
впливу на екосистему.
Зокрема, найкращі екологічні умови склалися на станції спостереження в околицях с. Тамбовка. Дана ділянка річки знаходиться вище джерела забруднення, і тому характеризується найвищими показниками чисельності та біомаси (15862 екз/м² та 515,9 г/м² відповідно).
В межах м. Мелітополя відбувається збільшення видового складу
порівняно з іншими досліджуваними станціями. Це пояснюється значною
антропогенною трансформацією русла, що призвела до збільшення біотопічного різноманіття. Так, на ділянці протяжністю близько 200 м знаходяться біотопи з твердим (бетон, каміння), піщаним та мулисто-піщаним
субстратом, глибиною від 20 см до 1,5 м, з швидкою та повільною течією і
т.п., що створює умови для мешкання різних екологічних груп тварин Але
наряду з цим тут спостерігались найнижчі показники біомаси та чисельності (163,5 г/м² та 353 екз/м² відповідно) через забруднення даної ділянки
річки в результаті господарської діяльності.

11.09.10
16.10.10
21.11.10
11.09.10
16.10.10
21.11.10
17.09.10
16.10.10
21.11.10

с. Тамбовка
с. Тамбовка
с. Тамбовка
м. Мелітополь
м. Мелітополь
м. Мелітополь
с. Мордвинівка
с. Мордвинівка
с. Мордвинівка

пісок
пісок
пісок
пісок
пісок
пісок

Н (за біомасою), біт/г

H* (за чисельністю),
біт/екз.

Біомаса, г/м2

2,2
2,19
2,12

Чисельність, екз./м2

мул
мул
мул

Видове багатство

Назва точки

Солоність, г/л

Дата
відбору
проб

Грунт

Таблиця 1
Характеристики макрозообентосу та екологічних умов р. Молочної.

1110
7393
15862

112,3
340,5
515,9

2,05
1,69
2,22

2,02
1,60
2,55

12205

9,4

0,93

2,15

353

163,5

2,15

1,24

2,09

19505

104,4

1,40

1,79

1,69

6091

90,6

1,96

1,98

8797

214,2

1,13

1,37

2486

163,1

1,79

1,46

11

2,31
2,32

12

9

1,8
1,95

*Н – індекс Шеннона.
Найменше видове різноманіття було зафіксоване на ділянці р. Мо-
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лочної поблизу с. Мордвинівка. Це пов'язано з тим, що місце відбору проб
знаходиться нижче місця скидання стічних вод з очисних споруд м. Мелітополя. Тому рівень забруднення тут найвищий. Але в результаті підвищення трофності води через потрапляння у водойму разом зі стоками
великої кількості біогенних та органічних речовин тут спостерігаються
високі значення біомаси та чисельності макрозообентосу (214,2 г/м² та
8797 екз/м² відповідно).
В зонах забруднення річки відбувається виникнення біоценозів, що
складаються в основному з олігохет та хірономід.
Порівнявши кількісні та якісні показники стану макрозообентосу р.
Молочної з літературними даними [3], ми дійшли висновку, що порівняно з
50-ми рр. відбулось значне збідніння видового складу і підвщення чисельності та біомаси макрозообентосу.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОЗООБЕНТОСУ ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМ
ТА ВІДКРИТИХ АКВАТОРІЙ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НПП
Марушкіна О.О.
Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь
Азово-Сиваський національний природний парк (АС НПП) розташований на південному сході адміністративної Херсонської області у межах її
Генічеського та Новотроїцького районів. Окрім частин суходолу (коси
Бірючий Острів, частин о-вів Куюк-Тук та Чурюк, о-ва Мартинячий), великий науковий інтерес представляють акваторії внутрішніх лиманів, прилеглих до острова Бірючий, та відкритих акваторій, що формують своєрідні
комплекси.
Різні за гідрологічним та гідрохімічним режимом, вони виконують
спільне функціональне призначення – забезпечувати оптимальне існування водних екосистем. Важлива роль в підтриманні стабільного розвитку як
водних, так і наземних біоценозів належить макрозообентосу, який є необхідною складовою частиною ланцюгів живлення деяких риб та багатьох
водно-болотних птахів, що використовують акваторії парку в основному як
кормові ділянки. Враховуючи той факт, що макрозообентос акваторій АС
НПП є малодослідженим, його вивчення є актуальним, оскільки воно є
передумовою для створення науково обґрунтованих програм екологічного
менеджменту даних акваторій.
Основу фактичного матеріалу склали проби макрозообентосу, відібрані протягом літа-осені 2010 р. на станціях, що охоплюють лимани Утлюцький, Олень, Бухта та Вершинський (рис. 1). Обробка проб здійснювалась за стандартними гідробіологічними методиками [2]. Для визначення
видового складу використовувались визначники [1, 3].
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Із відкритих акваторій національного парку найбільшу цікавість представляє Утлюцький лиман. Він являє собою специфічний
комплекс, який складається як з
ділянок, де практично відсутнє
антропогенне навантаження (однокілометрова смуга, що прилягає до
коси Бірючий острів), так і ділянок
з надзвичайно високими показниками навантаження, що можна
спостерігати у верхній частині
лиману, де побудований ставоквідстійник для шахтних вод. Оскільки Утлюцький лиман є відкритою
затокою Азовського моря, він знаходиться в безпосередньому сполученні з морем. Саме тому тут
формуються умови, характерні для

Рис.1. Розташування місць збирання
польового матеріалу

морських акваторій.
Досліджувані водойми є озерами лиманного походження, що мають
обмежений зв’язок з відкритими акваторіями Утлюцького лиману. Постійне
надходження води з Утлюцького лиману суттєво впливає на їх гідрохімічний режим. Проте через обмеженість цього впливу, їх води характеризуються більш високим ступенем мінералізації, ніж води Утлюцького лиману,
що особливо виражено в посушливі роки.
Загалом протягом періоду дослідження нами було відмічено 30 видів макрозообентосу (табл. 1).
Таблиця 1
Видовий склад макрозообентосу акваторій АС НПП.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+
+

Hediste diversicolor
Nereis zonata
Glycera convoluta
Nephtys hombergii
Neanthes succinea
Polydora ciliata
Perinereis cultrifera
Hydrobia acuta
Hydrobia euryomphala
Hydrobia macei
Pseudopaludinella cygnea
Pseudopaludinella leneumicra

+
+
+
+

л-н Бухта

л-н Олень

Вид

л-н Вершинський

Утлюцький лиман

№
з/п

+

+
+

+

+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pseudopaludinella maritime
Pseudopaludinella paludinelliformis
Abra ovata
Cerastoderma clodiense
Cerastoderma lamarcki lamarcki
Cerastoderma umbonatum
Cerastoderma glaucum
Parvicardium exiguum
Mytilaster lineatus
Mya arenaria
Idotea baltica basteri
Sphaeroma pulchellum
Gammarus aequiqauda
Gammarus subtypicus
Pontogammarus maeoticus
Rhithropanopeus harrisi tridentata
Tabanus sp.
Chironomus plumosus
Всього видів:

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
9

+
19

+
+
+
+
12

+
21

Найбільше видове багатство було зафіксоване в лимані Вершинський (21 вид), а найменше – в лимані Олень (табл. 1). Протягом періоду
дослідження найвища частота зустрічей була притаманна таким видам як
H. diversicolor та N. zonata (Polychaeta), A. ovata, C. clodiense, P. exiguum
та M. lineatus (Bivalvia), I. baltica (Malocostraca) та Ch. plumosus (Insecta).
Нами були визначені індекси подібності Серенсена та Жаккара для
донної фауни досліджуваних лиманів (табл. 2). Найбільша подібність видового складу макрозообентосу встановлена для лиманів Вершинський та
Бухта (значення індексів Серенсена та Жаккара 70 і 54 % відповідно). Це
спричинено схожістю екологічних умов даних водойм. Найменш подібною
виявилася фауна макрозообентосу лиманів Вершинський та Олень (значення індексів Серенсена та Жаккара для них складають 47 % та 30 %).
Таблиця 2
Індекси подібності макрозообентосу внутрішніх водойм та
відкритих акваторій Азово-Сиваського НПП.
лиман
Утлюцький
Вершинський
Олень
Бухта

Утлюцький
12
39
41
41

Вершинський
56
21
30
54

Олень
58
47
9
40

Бухта
58
70
57
19

Примітка: по діагоналі – кількість видів у досліджуваній водоймі;
над діагоналлю – індекс Серенсена, у %; під діагоналлю – індекс Жаккара, у %.
Таблиця 3
Характеристики макрозообентосу на окремих станціях спостереження в 2010 р.
Дата
відбору
проб
14.07
14.07
14.07

Станція

Кількість
видів

Чисельність,
екз./м2

Біомаса,
г/м2

Н ч,
біт/екз

Нб,
біт/екз

№1
№2
№3

12
8
4

10042
1956
310

134,48
20,35
11,11

3,4
2,7
1,8

2,0
2,6
1,8
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16.07
19.07
24.07
25.09
26.09
13.11
13.11

№4
№5
№6
№4
№7
№7
№5

13
9
5
8
4
2
3

8574
4177
2443
3432
1599
1422
1821

99,27
209,3
32,0
290,2
45,3
28,0
269,0

3,4
2,4
1,2
3,1
1,1
0,7
1,3

2,8
1,7
1,8
1,9
1,6
0,5
1,2

Примітка: Нч – індекс Шеннона за чисельністю; Нб – індекс Шеннона
за біомасою.
Для сезонної динаміки зообентосу виявлена тенденція до зниження
видового багатства та чисельності протягом осіннього періоду спостереження і збільшення біомаси (табл. 3).
За даними табл. 3 найвищі значення біотичного розмаїття (індексу
Шеннона) спостерігались в нижній частині лиману Вершинський, а найнижчі – в Утлюцькому лимані в районі кордону Чинка та Перетяга. Високе
розмаїття спостерігається в акваторіях з високою та середньою чисельністю макрозообентосу та з помірним розвитком біомаси.
Незважаючи на суттєві відмінності у режимах функціонування досліджуваних водойм, досить чітко виявляється подібність видового складу
та динаміки розвитку угруповань макрозообентосу цих акваторій. Розвиток донних ценозів підпорядковуються сезонним коливанням абіотичних
факторів. Саме тому, найвищі значення кількісних показників розвитку
бентонтів спостерігаються протягом літнього періоду спостереження, коли
умови середовища їх існування максимально наближені до оптимальних.
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДЕЯКИХ РІДКІСНИХ ТВАРИН У
ПРИАЗОВСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Матвієнко В.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь)
Приазовський район розташований у південній частині Запорізької
області і займає площу 1,9 тис. кв. км. На сході він межує з Приморським,
на північному сході – з Чернігівським, на півночі – з Токмацьким, на заході
– з Мелітопольським, на південному заході по акваторії Молочного лиману
– з Якимівським районами. Південна межа Приазовського району
омивається водами Азовського моря та Молочного лиману, берегова лінія
яких сягає 90 км.
Внаслідок інтенсивного перетворювання степових біоценозів на лани, пік якого припадає на 50-х роки XX століття, на території регіону досить суттєво постраждали угруповання аборигенних тварин. То ж ми обрали за мету дослідити поширення на території Приазовського району тва-
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рин, яких було включено до Червоної книги України (2009). У якості основного методу нами було обрано анкетування серед мисливців та рибалок
району, яке було проведено на початку 2011 року. Після цього ми перевірили отримані зазначеним шляхом дані у природі, що дало можливість
більш достовірно судити про поширення деяких тварин.
Територія Приазовського району лежить на важливому міграційному
шляху багатьох птахів, які навесні і восени утворюють тут великі тимчасові скупчення. Окрім того, враховуючи сприятливі екологічні умови та особливості ландшафту, у межах району зимує та гніздиться багато різних
птахів. Серед них на гніздуванні поблизу таких населених пунктів, як:
смт. Приазовське та Нововасилівка, а також сіл Горіхівка, Розівка, Добрівка, Ганнівка, Олександрівка, Новоспаське, Таврійське, Гирсівка, Маківка
та Миронівка були відмічені деякі рідкісні види. Насамперед, це – пісочник
морський, лунь польовий, кулик-довгоніг,кулик-сорока, журавель степовий, кульон середній та дрохва. Взимку на узбережжі Молочного лиману
та Азовського моря трапляється орлан-білохвіст, чисельність якого в деякі
роки перевищує 20 особин. Досить характерним видом під час міграцій, а
також зимівлі є червоновола казарка, зграї якої були відмічені нами поблизу сс.. Гирсівка, Надєждине, Олександрівка, Стапанівка-Перша, Чкалове
та Мордвинівка. На території району, переважно у лисячих норах, регулярно гніздиться галагаз, а іноді – огар. На жаль, активна господарська
діяльність призвела до значного погіршення стану ряду стацій, облюбованих різними видами птахів. Особливо негативно на популяціях птахів водно-болотного комплексу позначилося погіршення екологічного стану Молочного лиману через замулення протоки, яка сполучала його з морем.
Зараз у регіоні найгостріше стоїть проблема скорочення чисельності дельфіна азовки, якого ще називають морською свинею. Колись звичайний вид став неухильно зникати після 1992 року, внаслідок загибелі великої кількості особин у сітках браконьєрів під час лову осетрових риб. Особливо багато дельфінів загинуло у 1993-1998 рр., коли за рік на морському узбережжі Приазовського району можна було знайти 10-30 трупів цих
тварин. Зараз окремі особини азовки можна побачити поблизу сіл Чкалове
та Миронівка, які тут бувають не кожний рік. У цього виду виявлено велику концентрацію ртуті та важких металів у зубному цементі та дентині, що
свідчить про опосередкований негативний вплив забруднення моря на
популяції цих рідкісних тварин.
Серед позитивних прикладів слід зазначити про розширення ареалу
видри, яка з`явилась поблизу смт. Приазовське та с. Гамівки. Взагалі
зараз відмічається тенденція збільшення її популяцій загалом в Україні.
Звичайним видом у всіх населених пунктах став середземноморський нетопир, який зараз є найчисленнішим кажаном регіону.
У цілому слід зауважити, що особливо небезпечна ситуація склалася з такими степовими видами, як перев`язка, степова строкатка, яких за
останні 30 років на території Приазовського району ні разу ніхто не бачив.
Дуже швидко зникають угруповання великого тушканчика, степового
тхора, звичайного сліпака та малого або сірого ховраха. Причиною цього є
надмірний антропогенний тиск на природні комплекси, мала площа та
кількість об`єктів природно-заповідного фонду та їх значна розпорошеність у просторі.
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ІНТРОДУКЦІЇ STRUTHIO CAMELUS У
ВОЛЬЄРНИХ УМОВАХ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Передерко Л.П.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Struthio camelus – це новий вид сільськогосподарської птиці в Україні. Розведення цих птахів у вольєрних умовах може стати найприбутковішим напрямком у галузі тваринництва, що зумовлено різносторонністю та
специфічністю продуктів страусівництва. Спектр використання отриманої
продукції від цих птахів досить широкий, оскільки – це безвідходне виробництво – від легкої промисловості до використання їх у медицині. Основним продуктом страусівництва є м'ясо, шкіра, пір’я, яйця та жир. У медицині використовують сухожилля, рогову оболонку ока та кров страусів
африканських.
Метою роботи є дослідження адаптації інтродукованого виду struthio camelus на нетиповій екологічній території та впливу антропогенного
фактору на життєдіяльність птахів у вольєрних умовах Західної України.
Дослідження проводилися на територіях Закарпатської, Чернівецької та
Тернопільської областях.
Основними проблемами адаптації struthio camelus у вольєрних умовах на території Західної України є наступні чинники: недостатній рівень
вмісту мікроелементів у трав’яних кормах, вплив патогенних мікроорганізмів та антропогенного фактору на процеси інтродукції.
Відносна кількість мікроелементів в організмі усіх тварин становить
близько 0,4% їх маси. До групи життєво необхідних елементів належать
залізо, мідь, цинк, манган і кобальт та інші, оскільки вони мають широкий
спектр дії на більшість процесів, які протікають в організмі птаха. Для
нормального функціонування організму страусів африканських необхідні
також і селен, йод та молібден. Вони беруть участь у побудові тканин,
підтриманні гомеостазу внутрішнього середовища, рівноваги клітинних
мембран, активізації хімічних реакцій шляхом впливу на ферментні системи, прямої або опосередкованої дії на функції ендокринних залоз. Цинк,
мідь, залізо, кобальт та манган є обов’язковими компонентами багатьох
ферментних систем, необхідних для росту, розвитку і розмноження тварин. На досліджуваних нами територіях вміст основних мікроелементів у
кормовому складі трав’яної суміші страусів африканських, що утримуються
у вольєрних умовах не відповідає в повній мірі нормам, що призводить до
порушення обміну речовин та спричиняє різні захворювання і відставання
у розвитку птахів. Тому необхідна оптимізація раціону годівлі страусів
африканських за відповідно оновленими нормами збалансованого живлення.
До патогенних мікроорганізмів ми віднесли Klebsiella pneumoniae,
Eschrichia coli та Staphylococcus aureus, які були ідентифіковані у слизових
оболонках очей страусів африканських на досліджуваних територіях. Присутність даних мікроорганізмів свідчить про високий рівень аміаку та недостатню повітряну вентиляцію у вольєрах, що є причиною зниження імунної
системи птахів та робить їх вразливими до інфекційних захворювань. Патогенні мікроорганізми призводять до проблем з диханням, здатні вражати
носові проходи, гортань, трахеї, повітряні мішечки та призводити до запалення сполучної оболонки очей.
Антропогенний чинник пов'язаний з організацією системи утримання страусів африканських у вольєрних умовах. Сюди належить вибір
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території та приміщення, що повинні відповідати відповідним параметрам
та зоогігієнічним нормам утримання птахів у неволі. Найважливішим фактором є створення правильного мікроклімату всередині вольєру та на вигульних полях.
Врахування всіх рекомендацій щодо розведення struthio camelus у
вольєрних умовах на території Західної України дозволить забезпечити
отримання високопродуктивного потомства та суттєво підвищити їх продуктивність.

ЩОДО РІДКІСНИХ ВИДІВ ХРЕБЕТНИХ РЛП
«НИЖНЬОВОРСКЛЯНСЬКИЙ»
Петрова Т.М., Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
За аналізом даних, зібраних науковцями у результаті багаторічних
польових досліджень у пониззі р. Ворскла встановлено, що із Європейського Червоного списку тварин, які знаходяться під загрозою зникнення у
світовому масштабі, на території РЛП «Нижньоворсклянський» зустрічаються – орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla L.), могильник (Aquila heliaca
Sav.), деркач (Crex crex L.) та видра (Lutra lutra L.) [1, 2]. Усі види, за
виключенням могильника, в межах парку постійно розмножуються. Причому, деякі з них, зокрема деркач, на окремих ділянках має високу щільність гніздування (одночасно можна почути голос 4-5 самців).
До Червоної книги України (2009) занесені 37 видів хребетних
(13,6%) із 273 видів, відмічених на території ландшафтного парку, зокрема:
– круглороті 1 вид (100%) – мінога українська (Eudontomyzon
mariae Berg);
– риби 8 видів із 40 (20%) – білуга чорномоська (Huso huso ponticus
Saln. et Mal.), стерлядь (Acipenser rutgenus L.), ялець звичайний (Leuciscus
leuciscus L.) вирезуб причорноморський (Rutilus frisii Nordm.), марена
дніпровська (Barbus borysthenicus Dybowski), карась звичайний (Carassius
carassius L.), минь річковий (Lota lota L.), берш (Sander volgensis Gmelin);
– земноводні – із 9 видів червонокнижні відсутні;
– плазуни 2 види із 9 (22,2%) – мідянка (Coronella austriaca Laur),
гадюка степова (Vipera renardi Christ.);
– птахи 20 видів із 172 (11,6%) – чапля жовта (Ardeola ralloides
Scop.), лелека чорний (Ciconia nigra L.), гуска біла мала (Anser erythropus
L.), гоголь (Bucephala clangula L.), скопа (Pandion haliaetus L.), шуліка
чорний (Milvus migrans Bod.), лунь лучний (Circus pygargus L.), орелкарлик (Hieraaetus pennatus Gm.), підорлик великий (Aquila clanga Pallas),
могильник, орлан-білохвіст, журавель сірий (Grus grus L.), кулик-сорока
(Haematopus ostralegus L.), баранець великий (Gallinago media L.), крячок
малий (Sterna albifrons Pal.), сова болотяна (Asio flammeus Pon.), совка
(Otus scops L.), сиворакша (Coracias garrulous L.), жовна зелена (Picus
viridis L.), сорокопут сірий (Lanius excubitor L.);
– ссавці 6 видів із 42 (14,3%) – вухань звичайний (Plecotus auritus
L.), тушканчик великий (Allactaga jaculus Pallas), горностай (Mustela erminea L.), перегузня (Vormela peregusna Gul.), тхір лісовий (Mustela
putorius L.), видра річкова.
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ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ
«НИЖНЬОВОРСКЛЯНСЬКИЙ»
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
РЛП «Нижньоворсклянський» розташований у пониззі р. Ворскла в
південно-східній частині Полтавської області на півдні Кобеляцького району між селами Лучки, Кишеньки, Світлогірське, Вільхуватка, Орлик, Радянське. Його територія репрезентує русло р. Ворскла, її заплаву і тераси,
акваторію Дніпродзержинського водосховища (Ворсклянська затока) та
ряд островів на ньому (Вільховатський, Вишняки, Ново-Орлицькі Кучугури, Крамареве).
Дніпродзержинське водосховище відноситься до типу рівнинних водойм, має ряд особливостей, зокрема: високі проточність та водообмін
(18-20 разів на рік), значні мілководні зони, які закорчовані (залишки лісів
у період створення водосховища), різкі добові коливання рівня води тощо.
Вода водосховища відноситься до гідрокарбонатного класу групи
кальцію, де концентрація гідрокарбонатів знаходиться у межах 183-220
мг/л, а концентрація іонів Na + К становить від 4,0 до 27,3 мг/л та іонів Са
– 52,1-60,1 мг/л. Мінералізація води протягом вегетаційного періоду в
середньому знаходилась у межах 287-342 мг/л. Слід відмітити, що при
приблизно однаковому рівні мінералізації, в останні роки відбулась зміна
складу основних іонів – вміст гідрокарбонатів і натрію знизився, кальцію –
підвищився. Це вплинуло і на показник загальної твердості води за останні
10 років – з 3,3-3,9 мг-екв/л проти 1,6-2,2 мг-екв/л, відповідно.
Величина водневого показника (рН) води змінювалась слабо 7,57,6, що відповідає слабо лужному середовищу. Вміст вільного аміаку в воді
не виходив за межі ГДК (0,05 мг/л) і складав 0,02-0,09 мг/л [1].
Матеріалом для даної публікації слугували дані, отримані нами у результаті аналізу журналів реєстрації відлову водних живих ресурсів та
виловленої риби користувачами на Дніпродзержинському водосховищі, у
тому числі на території РЛП «Нижньоворсклянський» у період 2004-2009
рр. Крім того нами проаналізовані результати проведення науководослідного лову риби Інститутом рибного господарства УААН у відповідності до виконання теми «Вивчення механізмів функціонування біогеоценозів
внутрішніх водних об’єктів України загальнодержавного значення» щодо
біологічного обґрунтування прогнозу вилову водних ресурсів у Дніпродзержинському водосховищі.
Динаміка чисельності та вікова структура ляща в уловах серед основних промислових видів риб досить суттєво змінювалась за роками. Так,
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улови даного виду з початку 2000-х років поступово підвищувались, і в
2006 p. досягли рівня 125-130 т, що було найвищим показником за останні
25 років.
Вікова структура популяції ляща у 2009 р., у порівнянні з попереднім роком, зазнала певних змін. Довжина вікового ряду дещо збільшилась:
кількість вікових груп в уловах становила 19 років, граничний вік – 20
років (максимальна довжина в уловах – 54 см). Середньовиважений вік –
7,3 роки. Разом з тим варіаційний ряд у 2009 р. залишився незмінним,
основу популяції складали – семи-дев'ятирічки довжиною 32-38 см. Чисельність старшовікових груп та частка поповнення у порівнянні з 20072008 рр. залишилася практично незмінною. Варіаційний ряд ляща у 2007
р. має вигляд кривої з достатньо пласкою вершиною та різкими підйомом і
спадом. Це свідчить про достатньо рівномірне навантаження на всі вікові
групи, які доступні промислу.
Улов ляща на 100 сіткодіб контрольного порядку сіток, який до
2006 р. знижувався, з 2007 р. підвищувався і в 2009 р. був максимальним
– 7932 екз. (5564 кг). У порівнянні з найнижчим за період 2004-2009 pp.
виловом у 2006 р., у 2009 р. улов ляща на 100 сіткодіб контрольного порядку сіток збільшився у 4 рази за чисельністю та в 2 рази за вагою. В
основному це відбулось за рахунок збільшення уловів крупновічкових
сіток (вічко більше 70 мм), улов яких склав 47% проти 33% у 2006 р. за
чисельністю від загального. У 2009 р. відмічено зростання уловів ляща у
дрібновічкові знаряддя лову, що зумовлено поступовим накопиченням
іхтіомаси цього виду у водоймі без суттєвого здвигу кривої варіаційного
ряду. Підвищення уловів у дрібновічкові знаряддя лову вказують на поступове домінування в уловах доволі високопродуктивних поколінь 20052006 pp. Разом з тим, продовження відсутності суттєвого впливу старшовікових груп ляща в уловах, яке спостерігається з 2006 р. вимагає більш
пильного дотримання вимог раціонального ведення промислу з метою
недопущення орієнтування його на молодшовікові групи, яке може привести до дестабілізації структури популяції ляща у водосховищі. Протягом
певного періоду, починаючи з 2009 р., можливе зростання прилову молоді
ляща у дрібновічкових знаряддях лову.
Таким чином, раціональний промисел ляща в пониззі р. Ворскла, як
і в цілому на водосховищі у 2009 р., дав можливість сформувати запас
продуктивної частки популяції цього виду на 2010 р., що дало можливість
здійснювати лов сітками з а=70-90 мм. Об'єктивні передумови для цього
існували, оскільки у 2009 р. масова частка улову цих сіток становила 58%
за вагою та 47% за чисельністю від загального. Отже, розподіл промислового навантаження за віковими групами є близьким до оптимального.
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1.

Попельнюх В.В. До динаміки чисельності промислової іхтіофауни Дніпродзержинського водосховища / Біорізноманіття тваринного світу Полтавщини. Проблеми
охорони і відтворення. Матер. регіон. Студ. науково-практ. семінару. – Полтава:
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВЕДЕННЯ ОПОСУМІВ
ПустовітС.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Постановка проблеми. Біорізноманіття тваринного світу України
може розширюватись за рахунок екзотичних тварин, утримання яких стає
все більше актуальним, зокрема представників родини Опосумів
(Didelphidae).
Аналіз останніх досліджень. Над проблемами інтродукції та утримання опосумів працювало ряд науковців, зокрема: Гамільтон В., Макманус Дж., Лей Д., Петрідес Г. Проте, питання розведення опосумів в Україні є недостатньо дослідженими.
Метою статі є аналіз особливостей розведення опосумів в Україні.
Виклад основного матеріалу. Найбільш зручним у розведенні є
Опосум віргінський або північноамериканський (Didelphis virginiana). Це
одиночна нічна тварина, розміром з домашню кішку, яка проживає по всій
території Північної Америки від узбережжя до узбережжя (була індродукована до Каліфорнії в 1910 році), і від Центральної Америки і Мексики до
півдня Канади. Наукова назва роду Didelphis має грецьке коріння: di (два)
і delphys (матка, утроба), це пов'язано з тим, що у самок опосумів дві
матки.
Віргінські опосуми частіше мешкають біля вологих залісених ділянок, особливо заростей по берегах водойм і боліт. Легко адаптуються до
присутності людей. На відпочинок зазвичай влаштовуються в дуплах дерев, в купах хмизу, сміття, в населених районах - в покинутих будівлях та
підземних комунікаціях. Самі нір не риють, користуються чужими порожніми лігвами. Як правило, їх займають самки для виводкових гнізд, однак
відсутність доступних нір поширення опосумів не обмежує. Період розмноження у віргінського опосума тривалий і триває з січня чи лютого по
червень-липень. Вагітність триває 12-13 днів. Виводок спочатку складається з 5-23 дитинчат, проте, оскільки у самки, переважно, 13 сосків,
частина новонароджених не виживає. Таким чином, середній розмір виводка у віргінського опосума — 7-9 дитинчат. Дитинчата народжуються сильно недоношеними, вагою всього 0,16 г і довжиною 14 мм. За виглядом
вони більше нагадують ембріони, ніж сформованих тварин. Відразу після
народження вони за допомогою розвинутих кігтиків на передніх лапах
переповзають в сумку матері, де прикріплюються до соска. Дитинчата
залишаються прикріпленими до сосків до 50-65 днів життя. Через 2 місяці
після пологів у дитинчат з'являється шерсть і відкриваються очі, а ще днів
через 5-10 вони починають пересуватися самостійно і харчуватися твердою їжею. У цей час дитинчата при переміщеннях забираються на спину
матері, часто дотримуючись хвостами за її хвіст, піднятий над спиною
кінцем вперед.
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Рисунок 1. Самка опосума з дитинчатами.
Віргінські опосуми - територіальні тварини, хоча, імовірно, ведуть
частково бродячий спосіб життя, залишаючись на одній території не більше 6 місяців
Опосум звичайний є нічним. На відміну від інших тварин, які в разі
небезпеки намагаються якомога швидше сховатися, опосуми навпаки,
завмирають і прикидаються мертвими.
При цьому у нього скляніють
очі, з рота тече піна, а анальні залози випускають неприємний запах. Ця
уявна смерть часто врятовує опосумові життя — переслідувач, обнюхавши нерухоме тіло, зазвичай йде.
Якийсь час опісля, опосум «оживає»
і тікає. Щоб налякати, опосум розкриває пащу, показуючи всі свої 50
зубів.
У домашніх умовах північноамериканський опосум може прожити до 10 років. У природних умовах
дуже мало хто з них доживає до другого року. Опосуми досить спокійні
тварини. У кожного опосума є свій характер і свій темперамент. Оптимальний вік, щоб взяти опосумів в будинок - 1 - 2 місяці. У процесі виховання,
до опосума категорично не можна застосовувати жорсткі заходи покарання. Це призведе до озлоблення і тварина почне кусатися. Так само агресивність проявляється при утриманні опосума в клітці.
Опосуми чудово лазять і залізти вгору по дереву їм не складає ніяких труднощів. Хвіст їм допомагає чіплятися за гілки, балансувати, а так
само нести потрібні їм предмети. Однак, звисати вниз за допомогою хвоста
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вони не можуть.
Привчати опосумів до лотка не складніше, ніж кішку. Необхідно поставити лоток поряд з їх місцем ночівлі, а також у тих кімнатах, де ви
випускаєте тварину. Але слід відмітити, що серед опосумів, так само як і
тхорів, зустрічаються тварини з точним і не точним влученням у лоток.
Опосуми не вимагають частого купання, отже можна не турбуватися
про значні затрати води. Здоровий опосум не має запаху. Опосуми досить
охайні тварини і самі стежать за чистотою свого хутра. Якщо ж від опосума
з'явився запах, то шампунь чи інші миючі засоби не допоможуть, адже це
свідчить може бути тільки наслідком якого-небудь захворювання.
Тривалість життя у опосумів безпосередньо залежить від їх харчування. Опосуми не зможуть довго прожити, якщо їх годувати комерційними кормами (незалежно від їх якості). Раціон опосума повинен складатися
з натуральних свіжих або заморожених продуктів, але ні в якому разі не з
готових кормів.
При утриманні опосумів у будинку може виникнути ряд незручностей. Опосуми не люблять коли їх піднімають і при спробі посадити їх у
клітку виникають певні проблеми. Клітка повинна чиститися дуже часто.
Опосуму необхідний постійний доступ до води, інакше вони можуть загинути. Ці тварини активні вночі. Серед опосумів в неволі поширений канібалізм. Як правило, це є наслідком поганого утримання, перенаселення,
стресу, неправильного харчування або спільного утримання опосумів різних розмірів.
На відміну від інших хижаків, у опосумів спостерігається більш стійкий імунітет до сказу. Зауважимо, що опосуми можуть бути рознощиками
таких захворювань як лептоспіроз, туберкульоз, туляремія та ін. Опосуми
є також "господарями" для собачих і котячих бліх.
Висновки. Незважаючи на певні труднощі при розведенні опосумів
в Україні, утримання та популяризація цих корисних, волелюбних та лагідних тварин є перспективним і вимагає подальшого дослідження.
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ВИДОВИЙ СКЛАД МОЛОДІ РИБ ТА ДРІБНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
ІХТІОФАУНИ СХІДНОГО СИВАШУ
Сеглюк К.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Вивчення видового різноманіття та екологічних особливостей молоді риб є необхідною частиною іхтіологічних досліджень і займає важливе
місце в житті людини, оскільки саме представники цієї вікової групи риб у
майбутньому можуть забезпечити запаси цінних промислових видів риб.
Зокрема, в останні роки в наукових виданнях важко зустріти дані щодо
екологічних особливостей молоді риб у межах Східного Сивашу.
Мета досліджень — визначити особливості розподілу молоді риб та
дрібних представників іхтіофауни в акваторіях Східного Сивашу.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
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1)

визначити видовий склад молоді та дрібних представників іхтіофауни Східного Сивашу;
2) оцінити динаміку змін видового складу іхтіофауни за роками досліджень;
3) з`ясувати відносну чисельність представників риб.
Нами проаналізовані фіксовані улови, які зібрані співробітниками
Міжвідомчої лабораторії моніторингу екосистем Азовського моря Таврійського агротехнологічного університету та Одеського філіалу Інституту біології південних морів під час експедицій протягом 2003, 2004, 2009 та
2010 років. Збирання матеріалу відбувалося за допомогою малькового
волоку (вічко 6,5 мм) за розробленою сіткою станцій. Повний біологічний
аналіз риб здійснювався за загальноприйнятими іхтіологічними методиками [3]. Визначення риб проводили за визначником [1].
Східний Сиваш характеризується значною динамікою гідроекологічних умов, які спричинені попусками води з Північно-Кримської зрошувальної системи [2]. Це, в свою чергу, впливає на структуру іхтіоценозу зазначеної водойми.
Таблиця 1
Видовий склад іхтіофауни Східного Сивашу
Вид

2003

2004

2009

2010

Анчоус європейський – Engraulis encrasicolus

-

+

-

-

Морська голка чорноморська – Syngnathus argentatus

-

+

-

+

Морська голка товсторила – Syngnathus variegatus

-

-

-

+

Морська голка пухлощока – Syngnathus nigrolineatus

+

+

+

+

Морська голка пелагічна – Syngnathus schmidti

-

-

-

+

Карась сріблястий - Carassius gibelio

-

+

-

-

Кефаль піленгас – Mugil haematocheilus

+

+

-

+

Атерина чорноморська – Atherina pontica

+

+

+

+

Багатоголкова колючка південна – Pungitius
platygaster
Триголкова колючка звичайна – Pungitius aculeatus

-

+

+

-

+

+

+

+

Краснопірка звичайна - Scardinius erythrophthalmus

-

+

-

-

Верховодка звичайна – Alburnus alburnus

-

+

-

-

Гірчак європейський – Rhodeus amarus

-

+

-

-

Чебачок амурський – Pseudorasbora parva

-

+

+

-

Сонячна риба синьозяброва – Lepomis gibbosus

-

-

+

-

Бичок-лисун мармуровий – Pomatoschistus
marmoratus
Бичок кругляк - Neogobius melanostomus

+

+

-

+

+

+

+

-

Бичок ратан – Neogobius ratan

-

-

+

-

Бичок пісочник - Neogobius fluviatilis

+

+

+

+

53

Бичок-трав’яник змієголовий – Zosterisessor
ophiocephalus
Тупоносий бичок цуцик – Proterorhinus marmoratus

+

+

+

+

+

+

+

+

Всього

9

17

12

11

Видовий склад представників
іхтіофауни Східного Сивашу протягом 2003, 2004, 2009 та 2010 років
не був постійним. Такі види як атерина чорноморська, бичок пісочник,
бичок-лисун мармуровий, бичоктрав’яник змієголовий, тупоносий
бичок цуцик, триголкова колючка
звичайна і морська голка пухлощока зустрічалися в уловах упродовж
усіх досліджувальних років. Рідше
зустрічались бичок кругляк та кефаль піленгас (табл. 1).
Найменше всього видів – 9
(рис. 1) було зареєстровано у 2003
році, а найбільше (17) – у 2004 р.
Рис. 1. Динаміка кількості зареєстроваТаке збільшення видів, майже у 2
них видів риб в уловах малькової волорази, пов`язано з тим, що в цей
куші в Східному Сиваші
період відмічалась найбільша кількість прісноводних видів риб: гірчак
європейський, краснопірка звичайна, верховодка звичайна. Натомість у 2009 - 2010 рр. було кількість видів
зменшилася до 12 та 11 відповідно.
До багаточисельних видів відноситься атерина чорноморська, середній показник якої складає 65,73 % (табл. 2). До категорії звичайні належать анчоус європейський (23,25 %), бичок-лисун мармуровий (23 %),
кефаль піленгас (32,45 %), триголкова колючка звичайна (20 %). До
малочисельних відносяться 20 видів риб, середні показники чисельності
яких коливається від 1,31 % до 18,22 %. Також були визначені малочисельні види, які реєструвалися поодиноко: сонячна риба синьозяброва (0,04
%), гірчак європейський (0,59 %) та бичок ратан (0,6 %).
На основі проведеного аналізу, було визначено, що видовий склад
представників іхтіофауни Східного Сивашу досить різноманітний і налічує
21 вид. В окремих акваторіях водойми Сивашу намітилася тенденція до
мешкання прісноводних видів риб, що пов’язано з опрісненням водами
Північно-Кримського каналу.
Таблиця 2
Чисельність видів в уловах
Чисельність виду в уловах, %
мін-макс
Середнє
2,7-100
65,73
0,35 - 100
32,45
11,5-35
23,25
0,1 - 67
23
0,07 - 100
20
0,05 - 89,5
18,22

Вид
Атерина чорноморська
Кефаль піленгас
Анчоус європейський
Бичок-лисун мармуровий
Триголкова колючка звичайна
Бичок пісочник
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Бичок-трав’яник змієголовий
Морська голка товсторила
Карась сріблястий
Морська голка чорноморська
Бичок кругляк
Верховодка звичайна
Морська голка пелагічна
Морська голка пухлощока
Краснопірка звичайна
Тупоносий бичок цуцик
Чебачок амурський
Багатоголкова колючка південна
Бичок ратан
Гірчак європейський
Сонячна риба синьозяброва

0,34 - 55,3
14,2 - 14,2
0.59 - 21,2
2 - 13,4
0,54-22,69
2,15 - 16,6
7,1 - 7,1
0,34 - 20,7
4,5 - 4,5
0,07 - 17,8
0,18 - 3,7
0,04 - 3
0.6 - 0,6
0.59 - 0,59
0,04 - 0,04

17,2
14,2
11,44
9,1
8,11
7,45
7,1
6,83
4,5
3,62
1,59
1,31
0,6
0,59
0,04

Узагальнюючи все вище, зазначимо, що вивчення молоді риб є важливою складовою в іхтіологічних роботах. Зокрема, дослідження цього
питання для Східного Сивашу дає можливість розробити рекомендації
щодо покращення умов існування представників іхтіофауни, які, в свою
чергу, сприятимуть збільшенню видового різноманіття риб.
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ФЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ LEPTINOTARSA
DECEMLINEATA SAY В ОХТИРСЬКОМУ РАЙОНІ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Торяник В.М.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Через труднощі застосування генетичних методів до вивчення внутрішньо популяційного різноманіття тваринних організмів достатньо широкого використання в науці набули методи фенетичного аналізу. Колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata Say), відомий як основний шкідник
картоплі, є також об’єктом інтенсивних популяційних досліджень. Швидка
експансія колорадського жука за останні 150 років пов’язана з високою
життєздатністю, екологічною пластичністю та гетерогенністю популяцій
даного виду [1]. Ці властивості поряд зі здатністю освоєння нових кормових рослин, наочною морфологічною мінливістю, масовістю і доступністю у
агроценозах, надають досить зручні і цікаві можливості для вивчення еколого-генетичної організації мінливості. У популяційній мінливості колорадського жука виявляється висока екологічна пластичність і адаптивність. У
структурі виду виявляються еколого-географічні популяційні об’єднання,
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локальні популяції і лабільні внутрішньо популяційні екологічні угруповання на різних пасльонових культурах та їх сортах.
У системах морфологічної мінливості найбільш відомою є мінливість
рисунка передньоспинки імаго колорадського жука, вперше описана В.
Тауером (1906), і яка широко використовується у чисельних сучасних
дослідженнях [8]. Рисунок передньоспинки формується з сукупності 10–11
чорних плям і смуг, варіації яких розглядаються як фени. Фени вільно
комбінуються, утворюючи велику різноманітність варіантів рисунку передньоспинки – морф. Фени є комплексними еколого-генетичними параметрами популяційної структури, і вже багатьма дослідниками доведений
взаємозв’язок адаптаційного поліморфізму колорадського жука з рисунком
центральної частини передньої спинки імаго [3–6]. Саме через це актуальним є вивчення фенетичної структури популяцій даного шкідника і виявлення фенів-маркерів адаптивності до біотичних і абіотичних стресів на
різних еколого-географічних територіях.
Метою проведеного нами дослідження було вивчення фенетичної
структури популяцій колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata Say)
за поліморфізмом рисунку на передньоспинці імаго в Охтирському районі
Сумської області. Дослідження проводилося на матеріалі, отриманому у
2010 р., що включав 3 вибірки по 100 особин імаго з популяцій м. Охтирка, с. Буймерівка, с. Бакирівка. Імаго відбирали у липні–вересні на присадибних ділянках з площею насаджень картоплі по 0.5 га, причому,
перед посадкою бульби картоплі сорту Слов’янка були оброблені пестицидом «Престиж». Село Буймерівка і м. Охтирка знаходяться в центрі Охтирського району, на територіях нафтовидобування, с. Бакирівка – у східній
його частині, на території природного заказника. Розподіл та аналіз фенів
у морфах здійснювався за загальноприйнятою методикою, статистична
обробка даних – за стандартною методикою [2, 7].
За результатами проведеного дослідження у трьох популяціях загалом було виявлено 39 морф, зокрема, 18 – у м. Охтирка, 19 – у с. Буймерівка та 11 – у с. Бакирівка. Виділені 39 морф було розподілено на 11
груп. Серед них виявлено 6 груп, з 9-ти, класифікованих С. Р. Фасулаті
[6]. Решта – є оригінальними. Найбільша різноманітність морф (показник
внутрішньопопуляційного різноманіття морф – µ) спостерігалася у популяціях колорадського жука с. Буймерівка, а найменша – у популяціях с.
Бакирівка (табл. 1).
Таблиця 1
Мінливість фенетичної структури популяцій Leptinotarsa
decemlineata Say в Охтирському районі Сумської області
Популяція
м. Охтирка
с. Буймерівка
с. Бакирівка

µ ± Sµ

h ± Sh

13.93 ± 0.57
14.57 ± 0.65
8.84 ± 0.19

0.23± 0.0018
0.23 ±0.0018
0.19±0.0014

Варіації рисунка чорних плям та смуг на передній спинці жуків на
досліджуваній території були представлені 25 фенами, що належать до
груп А, В, С, D, Е, G, K, L, M, I, P. Фени з груп А, В, D та Е мали декілька
модифікацій, зокрема смуга А – 4, пляма В і плями D – по 2, плями Е – 6.
Крім того, фен А утворював ще й фени U, H, V, Y. Домінуючими групами
фенів були A, B, C, D, E, G, зокрема у популяціях м. Охтирки найбільш
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часто зустрічалися фени A, C, E, G, с. Буймерівка – C, D, E, G, с. Бакирівка
– ( B), C,
, E, G. У популяціях колорадського жука с. Буймерівка і с.
Бакирівка було виявлено по 1-й специфічній морфі.
Якщо показник внутрішньопопуляційного різноманіття морф (µ) дає
можливість оцінити ступінь фенетичного різноманіття популяції, то показник зустрічальності рідкісних морф у популяції (h) оцінює структуру фенетичного різноманіття популяції. Як видно з табл. 1, цей показник в усіх
досліджуваних популяціях був невисоким, що вказує на стабільність їх
фенетичної структури. Рідкісними серед 39 виявлених морф були: 9 в
Охтирській популяції, 9 у Буймерівській, 4 у Бакирівській.
Результати аналізу попарної подібності досліджуваних популяцій за
частотою морф представлений у табл. 2.
Таблиця 2
Показник подібності популяцій ( r ± ) Leptinotarsa
decemlineata Say в Охтирському районі Сумської області
Популяція
м. Охтирка
с. Буймерівка
с. Бакирівка

м.Охтирка
–
5.58±0.12
0.025±0.01

с. Буймерівка
5.58±0.12
–
–

с. Бакирівка
0.025±0.01
–
–

Як видно показник r має суттєво більше значення при порівнянні
подібності популяцій шкідника в м. Охтирка і с. Буймерівка: І = 1971, ніж
в м. Охтирка і с. Бакирівка: І = 195.2, і перевищує табличне значення ᵡ2
при (Р<0,01). Це ще раз підтверджує те, що фенетична структура перших
двох вибірок досить схожа, що, як уже зазначалося вище, пояснюється
подібністю умов існування колорадського жука внаслідок близькості територій, а фенетична структура популяцій с. Бакирівка має суттєві відмінності, особливо відносно популяцій с. Буймерівка: в популяціях с. Буймерівка
і с. Бакирівка не виявлено жодної спільної морфи. У популяціях колорадського жука с. Буймерівка і с. Бакирівка було виявлено по 1-й специфічній
морфі (рис. 1).

Рис. 1. Схематичне зображення специфічних морф для популяцій с. Буймерівка і с. Бакирівка (зліва направо).
У формулі, що описує морфу, позначені: у чисельнику літерами фени лівої сторони передньоспинки, в знаменнику – правої, цифрами – їх
число, а дужками – злиття. Фени, розташовані на повздовжній осі, позначені перед формулою, а фени групи А – в кінці формули.
Звертає на себе увагу той факт, що в усіх трьох досліджених нами
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популяціях колорадського жука було виявлено фен Н. Цей фен став виявлятися у європейських популяціях лише з 1996 року, раніше його знаходили виключно у північноамериканських популяціях. Даний фен в популяціях м. Охтирка і с. Бакирівка виявлявся приблизно з однаковою частотою
– у 22 і 28 особин відповідно, а в популяції с. Буймерівка частіше – майже
в 1,5 рази порівняно з популяціями м. Охтирки, і 2 рази – порівняно з
популяціями с. Бакирівка. Зростання частоти фенів групи А, що мають
адаптивне значення, свідчить про високий ступінь виживання морф –
носіїв цих фенів, в умовах техногенного забруднення [4].
Таким чином, за результатами проведеного дослідження нами доведено наявність внутрішньовидової гетерогенності популяції колорадського
жука на території Охтирського району, яка характеризується наявністю 11
морф, зокрема 6-ти, відомих для інших районів поширення шкідника.
Відмічено, що структура популяції на досліджуваній території – нестабільна і залежить від еколого-географічної мінливості.
Література
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Вилкова Н. А., Фасулати С. Р. Изменчивость и адаптационная микроэволюция
насекомых-фитофагов в агробиоценозах в связи с иммуногенетическими
свойствами кормовых растений // Тр. рос. энтомол. об-ва. – № 12. – 2001. – С.
107–128.
Животковский Л.А. Фенетика популяций. – М.: Наука, 1982. – С. 38–44.
Климец Е.П. Дискретные вариации рисунка на дорсальной стороне тела
колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata) // Сб. науч. тр. «Популяционная
фенетика». – М.: Наука, 1997. – С. 45–58.
Кохманюк Ф. С. Изменчивость фенетической структуры популяций колорадского
жука (Leptinotarsa decemlineata Say) в пределах ареала // Сб. науч. тр.
«Фенетика популяций». М.: Наука, 1982. – С. 233–243.
Сергиевский С.О. Полиморфизм как универсальная адаптивная стратегия
популяцій // Тр. ин-та зоол. АН СССР. – Л., 1987. – Т.160. – С. 41-58.
Фасулати С. Р. Микроэволюция и внутривидовая структура колорадского жука
Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) // Проблемы
энтомологии в России: Сб. науч. тр. – 2. – Спб. – 1998. – С.178–179.
Яблоков А.В., Ларина Н.И. Введение в фенетику популяций. Новый подход к
изучению природных популяций: Учеб. пособие для студ. Вузов. – М.: Высш.
шк., 1985. – 159 с.
Tower L. W. The mechanism of evolution in Leptinotarse. – Publ. Carmegie ins. –
1918. – 384 p.

ЗНИКАЮЧІ ВИДИ ТВАРИН ПОЛТАВЩИНИ ТА ЇХ ОХОРОНА
П'ятницька Я.Д., Новописьменний С.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кожної весни землі Полтавщини вкриваються зеленим килимом рослин, де є притулок тваринам. Всі вони розвиваються та ростуть на радість
і користь людям. Та не завжди люди дбайливо і люб’язно відносяться до
тварин, які почали зникати. Вони гинуть через розорювання степів, осушення боліт, вирубування лісів, забруднення води і повітря. Вже не можуть побачити полтавці в степу стрепета – різновид дрофи, байбака, тетерева.
Занесені до Червоної книги України тварини, які живуть на Полтавщині. Це такі як:
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- Олень благородний;
- Лань;
- Єнотовидний собака;
- Жук-олень;
- Лелека чорний;
- Орел могильник;
- Скопа;
- Шуліка рудий;
- Дрофа.
Шуліка рудий - в нашу область прилітає в другій половині березня.
Поселяється в лісах, переважно в тих, які межують з відкритими територіями. Особливістю цього виду є й те, що одне гніздо він може використовувати протягом багатьох років.
Наприкінці квітня, а іноді й на початку травня, самка відкладає два
– три яйця, які насиджує близько місяця. Після цього з’являються молоді
пташенята, вони швидко ростуть і вже у другій половині літа починають
літати.
Основною причиною зменшення чисельності виду є скорочення
площ лісових масивів придатних для гніздування, та винищення птахів
через помилкове уявлення про їх шкідливість.
На Полтавщині відмічено гніздування в лісах по берегах Кременчуцького водосховища, та у Чутівському, Котелевському і Карлівському районах.
Дрофа – ставши рідкісним екземпляром природи, вона віддає перевагу не цілинним землям, а колгоспній ріллі, підписуючи собі у такий спосіб остаточний вирок. Зловживання пестицидами й хімічними добривами
призвели не тільки до масових отруєнь дроф, а й знищили колись багатющу ентомофауну, яка віками була її основним кормом.
Скопа – в природі цих хижих птахів досить легко розрізнити за білим кольором нижньої частини тіла з бурими плямами, або ж за своєрідною поведінкою в час полювання. При цьому, коли скопа вгледить здобич,
вона каменем кидається у воду, а після піднімається у повітря з рибиною в
кігтях.
Основні фактори, що привели до значного скорочення. Це - чисельності тварин руйнування гнізд, вирубування дерев, забруднення водоймів, відстріл птахів, тварин.
Ці види тварин охороняються на заповідних територіях. Всього у
Полтавській області 168 заповідних природоохоронних об’єктів. На всю
Україну відомі такі куточки природи як: Велике болото біля села Мала
Перещепина Новосанжарського району, урочище Яри – Поруби біля Пирятина, Парасоцький ліс під Диканькою, Устимівський дендропарк на Глобинщині.
Інтенсивний промисел на багатьох звірів, руйнування місць їх проживання і розмноження призвели до того, що на цей період зникло на
Землі близько 120 видів тварин (морська корова, дикий бик—тур, дикий
кінь тарпан, сумчастий вовк та ін.). Близько 350 видів ссавців перебуває
під загрозою зникнення, тому потребують охорони та захисту. Усі вони
занесені в Міжнародну Червону книгу, а також у Червоні книги окремих
держав.
З метою раціонального використання і відтворення ссавців у нашій
країні проводиться система заходів відповідно до Закону про охорону та
використання тваринного світу. Законом установлені певні терміни та
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норми полювання на промислових звірів, заходи щодо акліматизації, створення заповідників і заказників для охорони рідкісних видів, що знаходяться під загрозою зникнення.
Поряд з охороною рідкісних видів і цінних хутрових звірів необхідно
берегти та навіть розводити таких дрібних ссавців, як їжаки, землерийки,
кажани. Ці звірята приносять велику користь людині, знищуючи багатьох
комах і мишоподібних гризунів, які шкодять сільському господарству і
здоров'ю людини.
Добровільна робота з охорони тваринного світу не повинна обмежуватися знанням того, що не слід розоряти пташиних гнізд і мурашників,
знищувати джмелів та інших корисних комах. Для цього недостатньо також виготовити й розвісити кілька шпаківень. Знання шкільного курсу
«Тварини» допоможе кожному правильно і розумно поводити себе на природі, розвивати в себе уміння аналізувати всі господарські рішення, що
приймаються щодо збереження природи.
Але охорона живого не може обмежуватися лише заповідними територіями.
Зникаючі види тварин зустрічаються в різних куточках області. Птахи, звірі, квіти, дерева потрібно зберігати, де стоїш, де живеш – на відстані погляду та голосу, хоч би на віддалі протягнутої руки.
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ДО ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЛОСКИРКИ BLICCA BJOERKNA L.
НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ
«НИЖНЬОВОРСКЛЯНСЬКИЙ»
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Коротка характеристика місця та методики досліджень наведена у
попередній публікації.
Промислові улови плоскирки ( густери ) у Дніпродзержинському водосховищі, в тому числі на території РЛП «Нижньоворсклянський», в
останні роки характеризувались значною стабільністю і коливались у
межах 60-68 т на рік. Напроти, її вилов на зусилля контрольних сіток виявляє значну тенденцію до коливань: у 2004 р. – 25 кг/100 сіткодіб, 2005
р. – 110 кг, 2006 р. – 58 кг, 2007 р. – 277 кг (1718 екз.), 2009 р. – 1025 кг
(6298 екз.).
Структура промислової популяції плоскирки зазнала деяких змін у

60

2009 р. Граничний вік не змінився і становив 13 років, проте основу популяції складали чотирьох-п'ятирічки (у 2006 р. – чотирьох-семирічки) довжиною 16-20 см і масою 120-190 г. Збільшення частки поповнення зумовило перерозподіл уловів за кроком вічка. Якщо в 2007 р. основний вилов
припадав на сітки з кроком вічка 36 мм (83% за чисельністю та 72% за
масою), то у 2009 р. – на сітки з а=30-45 мм (87% та 77%). Таким чином,
у 2009 р. спостерігали чисельне поповнення розмірних категорій плоскирки, які обловлювались сітками з а=30-50 мм, що забезпечило ефективний
промисел цього виду.
Плоскирка серед любителів-рибалок у пониззі Ворскли не користується популярністю, оскільки славиться своєю кістлявістю. Ловлять її в
даній місцевості в невеликих кількостях переважно, як супутній вид під
час лову інших видів [1].
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ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРНІТОФАУНИ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ
В ОКОЛИЦЯХ С. КОНОВАЛІВКА МАШІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чован О.О., Смоляр В.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
На території Машівського району, який знаходиться на півдні Полтавської області у межах степової зони України, спеціальні орнітологічні
дослідження проводились в долині р. Оріль у межах та в околицях загальнозологічного заказника «Руський Орчик». М. В. Слюсар зазначає, що
мозаїчний характер рельєфу, різноманітність екотопів сприяє формуванню
багатого тваринного світу на його території, особливо щодо птахів біляводного фауністичного комплексу [1].
У липні (23-25.07.2010р.) нами проведені орнітологічні спостереження на суміжній території в околицях с. Коновалівка. Їх мета – вивчення видового складу птахів та екологічних закономірностей формування
орнітологічних комплексів. Основні методи досліджень – маршрутний та
точковий, запропоновані О.С. Боголюбовим [2]. Проведено пішохідні екскурсії у всі типові біотопи та автомобільні виїзди в намічені точки даної
території. Птахів виявляли за голосовими сигналами та візуально з використанням польового бінокля з 8-кратним збільшенням та фотокамери з
десятикратним оптичним збільшенням. Отримані дані занотовували в
польовий щоденник, потім результати спостережень заносили до спеціального журналу і аналізували. Під час спостережень відмічалися типові та
рідкісні представники орнітофауни досліджуваного біотопу, їх чисельність,
можливість гніздування. Визначення птахів та їх ідентифікація проводилися за допомогою спеціальною літератури [5,6].
Орнітофауна досліджуваної території репрезентує основні біотопи
місцевості: лісовий, водно-болотний, лучний, синантропний, які, в свою
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чергу, визначені природними фауністичними комплексами (водноболотними та біляводними, лісовими та деревно-чагарниковими, лучними
та лучно-степовими, антропогенно-зміненими.
Згідно з фізико-географічним районуванням досліджувана територія
знаходиться в межах степової зони. Основні площі займають заплавні
комплекси – болота та луки. Лісові комплекси представлені невеликими за
площею масивами лісів та деревно-чагарниковими заростями на схилах
балок. В околицях с. Коновалівка пролягає русло р. Лип’янка, яка за декілька кілометрів впадає у р. Оріль. Нині на його основні створений каскад
із трьох штучних водойм – ставків. Широкі плеса чергуються з зарослими
прибережно-водною рослинністю площами акваторії та мілководдям, що
сприяє формуванню багатої в видовому відношенні орнітофауни. Ставки
розташовані на дні широких балок, схили яких вкриті лучно-степовою
рослинністю та чагарниками. Вздовж долини р. Лип’янка, яка має звивистий характер, та навколо стариць сформовані ценози високотравних боліт,
де домінують очерет звичайний і рогіз вузьколистий.
За результатами досліджень встановлений попередній видовий
склад птахів на даній, який нараховує 68 видів. Згідно основних міжнародних та національних охоронних категорій, серед зареєстрованих видів не
охороняються жодною з них лише п’ять: Columba palumbus, Pica pica,
Garrulus glandarius, Passer domesticus і Sturnus vulgaris. Під охороною
Бернської конвенції (далі БЕ) знаходиться 63 з 68 відмічених видів, Бонської конвенції (далі БО) – 21, Вашингтонської (далі ВА) – три: Buteo buteo,
Circus aeruginosus, Milvus migrans. Один вид – Crex crex – занесений до
загальносвітового Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи
(далі МСОП) Три види мають охоронний статус згідно європейських червоних списків (далі ЄС): Milvus migrans, Perdix perdix та Vanellus vanellus. До
Червоної книги України [7] (далі ЧУ) занесено три види: Milvus migrans,
Haematopus ostralegus та Lanius excubitor. Також шість видів є регіонально
рідкісними (далі РР) і охороняються в Полтавській області [4]: Egretta
garzetta, Egretta alba, Perdix perdix, Anthus campestris, Chlidonias hybridа
та Emberiza calandra.
Яскраво виражена строкатість ландшафтів досліджуваної території
обумовлює багатий екологічний склад орнітофауни. Чергування лісових
ділянок та чагарникових заростей із лучно-степовими біотопами та водноболотними угіддями створює сприятливі умови для гніздування лісових
видів. Тому лісовий фауністичний комплекс є найбільш представленим
щодо видової різноманітності птахів – 26 видів. Фоновими представниками
даного комплексу, які найчастіше відмічаються, є Parus major (БЕ),
Coccothraustes coccothraustes (БЕ), Fringilla coelebs (БЕ), Passer montanus
(БЕ), що є евритопним. Типовими представниками лісового комплексу є:
Upupa epops (БЕ), Dendrocopos major (БЕ), Pica pica, Cuculus canorus (БЕ),
Oriolus oriolus (БЕ), Garrulus glandarius, Turdus philomelos (БЕ, БО), Turdus
merula (БЕ, БО), Chloris chloris (БЕ), Jynx torquilla (БЕ), Emberiza citrinella
(БЕ), Sylvia atricapilla (БЕ), Phylloscopus collybita (БЕ). На ділянках, де
чагарникові зарості чергуються з відкритими біотопами звичайними є
Sylvia nisoria (БЕ) та Sylvia communis (БЕ). Із денних хижих птахів відмічався Buteo buteo (БЕ, БО, ВА). До малочисельних видів, відмічених нами у
ході досліджень, належать Lanius collurio (БЕ), Columba palumbus,
Streptopelia turtur (БЕ), Corvus corax (БЕ). Рідкісним видом лісового комплексу є Lanius excubitor (БЕ, ЧУ). Пара цих птахів спостерігалась нами на
території c. Коновалівка на заплавних луках. Багатим у видовому відно-
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шенні є біляводний орнітологічний комплекс – 23 види, серед яких типовими є: Ixobrychus minutus (БЕ, БО), Anser anser (БЕ, БО), Acrocephalus
arundinaceus (БЕ), Remiz pendulinus (БЕ), Anas platyrhynchos (БЕ, БО),
Chlidonias nigra (БЕ, БО), Larus ridibundus (БЕ), Fulica atra (БЕ, БО),
Gallinula chloropus (БЕ), Circus aeruginosus (БЕ, БО, ВА), Ardea cinerea
(БЕ). Зрідка на досліджуваній території зустрічаються Chlidonias hybridа
(БЕ, РР), Nycticorax nycticorax (БЕ), Tringa ochropus (БЕ, БО), Ardea
purpurea (БЕ, БО), Sterna hirundo (БЕ, БО), Alcedo atthis (БЕ). Види Egretta
garzetta (БЕ, РР) та Egretta alba (БЕ, БО, РР) з великою вірогідністю гніздяться в районі досліджень. Слід зазначити, що Egretta alba на початку ХХ
століття реєструвалася лише як залітний для Полтавщини вид і зустрічалася саме в долині р. Оріль під час весняної міграції. В 1920р. зареєстровано
гніздування декількох пар цього виду також в долині р. Оріль [3]. Досить
чисельним є евритопний вид Motacilla alba (БЕ), який можна зустріти як в
прибережно-водній зоні, так і в межах антропогенно-змінених ландшафтів.
Із денних хижих птахів звичайним видом є Circus aeruginosus (БЕ, БО, ВА).
На одній із штучних водойм відзначена особина Podiceps cristatus (БЕ). До
рідкісних видів біляводного фауністичного комплексу, які були відмічені
нами під час досліджень, належать Milvus migrans (ЄС, БЕ, БО, ВА, ЧУ) –
пару птахів спостерігали в прибережній зоні одного з ставків, а також
Haematopus ostralegus (БЕ, ЧУ), трьох особин якого вдалося спостерігати
пролітаючими над мілководдям цієї ж водойми.
Дещо біднішим є лучний орнітологічний комплекс – відмічено 10
видів. На луках та остепнених схилах спостерігалися такі типові представники як Motacilla flava (БЕ), Anthus campestris (БЕ), Saxicola rubetra (БЕ,
БО), Coturnix coturnix (БЕ, БО). Наявність ярів та урвищ створює умови
для гніздування Merops apiaster (БЕ, БО). На заболочених ділянках заплави звичайним видом є Vanellus vanellus (ЄС, БЕ, БО). Там, де природні
біотопи чергуються з агроценозами, чисельний Alauda arvensis (БЕ). На
одному з високотравних остепнених схилів спостерігали цьогорічний виводок (близько десяти особин) Perdix perdix (ЄС, БЕ, РР). Малочисельними
видами даного комплексу в районі досліджень є Crex crex (МСОП, БЕ) та
Emberiza calandra (БЕ, РР).
Антропогенно-змінений фауністичний комплекс представлений звичайними синантропними видами: Passer domesticus, Hirundo rustica (БЕ),
Delichon urbica (БЕ), Columba livia (БЕ), Streptopelia decaocto (БЕ), Ciconia
ciconia (БЕ, БО) та евритопним Sturnus vulgaris. Менш чисельними є
Oenanthe oenanthe (БЕ, БО) та Phoenicurus ochruros (БЕ, БО).
Нехарактерна для степової кліматичної зони контрастність ландшафтів, різноманітність природних біотопів, збереженість природних комплексів на відносно значних територіях сприяють формуванню багатого
тваринного світу, визначають високі показники репрезентативності та
унікальності біорізноманітності, зокрема й орнітофауни, яка потребує
подальших спеціальних досліджень.
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в природних умовах на території Полтавської області / Додаток до рішення сесії
Полтавської обласної ради від 23.05.2005 р.
Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Анотований список українських наукових назв птахів
фауни України (з характеристикою статусу видів). Видання третє, доповнене. –
Київ – Львів, 2007. – 112 с.
Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни України: польовий визначник. – К.:
Українське товариство охорони птахів, 2002. – 416 с.
Червона книга України. Тваринний світ / За ред. д.б.н., проф., чл.-кор. НАН
України І.А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.

ОСОБЛИВОСТІ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО ЛОВУ ЛЯЩА ABRAMIS
BRAMA L. У ПОНИЗЗІ Р.ВОРСКЛА
Попельнюх В.В., Кияшко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Великі за розміром особини цього виду тримаються в найглибших
ділянках водойм, уступах та затоках з повільною течією із замуленим
дном, де зустрічається найбільше личинок комара (мотиля).
Лящ починає ловитися, як тільки зійде крига. У цей період він активно харчується перед нерестом, який розпочинається при прогріванні води
до 14-16оС [1, 4].
Після нересту лов відновлюють з кінця травня і проводять до кінця
вересня на донку чи поплавкову вудку. Взимку цю рибу починають ловити
з середини грудня до середини лютого.
За народними прикметами, лящ активно клює під час повені, розпускання бруньок на березі, цвітіння білої акації, колосіння жита.
Риба дуже обережна, великих за розмірами лящів ловлять переважно донкою, дрібніших – поплавковою вудкою.
Літня рибалка. Вудлище вибирають гнучке й міцне довжиною 5-7 м.
Оснащують ліскою товщиною 0,25-0,35мм, грузилом, гачками № 6-10 та
поплавком-пір’їною.
Кращою наживкою на ляща вважають жарений м’який горох, пшеницю, пшоняну та перлову кашу катану в кульки, варену картоплю, кульки з білого тіста та хліба з добавлянням олії, личинок мух, червоних перегнійних та дощових черв’яків [5, 2].
Взагалі ляща вважають нічною рибою, тому ловлять переважно на
донки. Але впізнати клювання ляща на донку дуже важко. Він майже не
проявляє ознак, оскільки взявши наживку в рот, пливе далі проти течії, а
відчувши жало гачка, випльовує його. Слід пильнувати, щоб вчасно підсікти рибину.
Використовують донки як прості, так і з гумовим амортизатором.
Досить ефективно у пониззі Ворскли ловлять ляща на так звану „соску”.
„Соска” – це звичайна спінінгова закидушка, але грузило, годівничка та
гачки утворюють одне ціле. У жерстяній банці, діаметром 4-5см, висотою
близько 2 см, залитою на дні свинцем, роблять збоку отвір. В нього пропускають ліску, яку з середини фіксують штопорним кільцем, а до зовнішнього кінця кріплять спеціальний рибацький карабін. До внутрішнього
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кінця ліски прикріплюють 4 повідки із ліски 0,18 мм з гачками. Щоб ця
снасть запрацювала, потрібно лише причепити спінінгову ліску до карабіна і наповнити банку сипучою принадою. Для цього можна використовувати каші, рецепти приготування яких наводились. Лящ, відшукавши годівничку, починає всмоктувати кашу, а разом з нею і гачки, які маскуються в
принаді.
Зимова рибалка. Лящ зимує у глибоких ямах, аж до весни. Дно
обирає глинясто-піщане з повільною течією. У таких місцях і слід шукати
лящів. Існують також «лящеві стежки», якими зазвичай рухається риба [1,
3, 6].
Для лову ляща використовують міцну зимову вудку з поплавком, ліску 0,18-0,25 мм, гачки №5-6. Потрібно зазначити, що грузило і поплавок
відіграють, напевно, найважливішу роль. Це пов’язано з надзвичайною
обережністю ляща. Коли він підпливає до гачка з наживкою, стає в горизонтально-нахилене положення до низу головою і розпочинає повільно
втягувати її разом з водою. Варто грузилу виявитись значно важчим за
поплавок, як лящ відчуває обман, і відразу випльовує наживку. Найкраща
наживка взимку – мотиль в пучках (6-7 шт.).
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ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СТАТУС ПТАХІВ РЛП
«НИЖНЬОВОРСКЛЯНСЬКИЙ», ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ
УКРАЇНИ
Шершень В.А, Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський» створений у 2002 році на площі 23200 га з метою вивчення та збереження ділянки найменш порушених природних наземних і водних екосистем гирлової
частини р. Ворскла з острівною системою Дніпродзержинського водосховища, де виявлена значна кількість регіонально рідкісних та занесених до
Червоної книги України видів тварин і рослин, а також види, занесені до
Європейського Червоного списку.
У цілому пониззя р. Ворскла є найбільш вивченим у зоологічному
відношенні куточком Полтавщини.
Цьому сприяли дослідження, які були започатковані на початку 80х років минулого сторіччя завдяки організації у даній місцевості біологічного стаціонару природничого факультету Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка (нині національного університету),
і які тривають з перемінною інтенсивністю до нинішнього часу.
Під час експедиційних виїздів науковців, біологічних польових
практик студентів, виконання курсових, дипломних та дисертаційних робіт
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зібраний значний матеріал щодо видового складу та екологічних особливостей окремих представників хребетних тварин, в тому числі й рідкісних.
Завдяки дослідженням, проведеним протягом 1984-1999 рр. був
складений анотований список наземних хребетних тварин пониззя Ворскли, який включає 218 видів, у тому числі 9 видів земноводних, 9 видів
плазунів, 168 видів птахів та 42 види ссавців. Серед вказаних у списку
тварин 22 види є рідкісними, а 15 видів занесено до Червоної книги України [1].
Дані про сучасний статус червонокнижних видів птахів РЛП «Нижньоворсклянський» наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Видовий склад та статус птахів РЛП «Нижньоворсклянський», занесених до Червоної книги України
№
з/п
1

Назва виду
українська
Чапля жовта

2

Лелека чорний

3

Гуска мала

4

Гоголь

5

Скопа

Pandion haliaetus L.

6
7

Шуліка чорний
Лунь лучний

Milvus migrans
Bod.
Circus pygargus
L.

8

Орел-карлик

9

Підорлик
великий
Могильник

Hieraaetus
pennatus Gm.
Aquila clanga
Pallas
Aquila heliaca
Sav.
Haliaeetus albicilla L.
Grus grus L.

10
11
12
13
14

Орланбілохвіст
Журавель
сірий
Кулик-сорока

Назва виду
латинська
Ardeola ralloides
Scop.
Ciconia nigra L.

Anser erythropus L.
Bucephala
clangula L.

Haematopus
ostralegus L.
Gallinago media
L.
Sterna albifrons
Pal.

15

Баранець
великий
Крячок малий

16

Сова болотяна

17

Совка

Asio flammeus
Pontoppidan
Otus scops L.

18

Сиворакша

Coracias garru-

Статус виду
Рідкісний, випадково залітний вид. За
останні 30 років відомі 3 зустрічі
Малочисельний. Майже щорічно спостерігається під час осінньої міграції у незначній кількості
Малочисельний. Спостерігається під час
весняної міграції
Малочисельний. Зустрічається під час
міграцій та літній період, але гніздування
не встановлено
Рідкісний. У 90-х роках минулого сторіччя
зустрічалась постійно [1]. В останні роки
вид не відмічався
Малочисельний. Гніздиться та реєструється у незначній кількості
Рідкісний. Гніздування не встановлено,
але вид періодично зустрічаються в межах парку
Рідкісний. Щорічно відмічаються окремі
особини світлої морфи
Рідкісний. Відома одна зустріч [1]
Рідкісний. Періодично зустрічається в
окремі роки
Звичайний. Постійно гніздиться 1-2 пари.
У окремі роки відмічається на зимівлі
Звичайний під час міграцій
Малочисельний. Гніздиться у незначній
кількості
Малочисленний осінній мігрант [1]
Малочисельний регулярно залітний в
літній період вид. Гніздиться на островах
водосховища [1]
Гніздовий вид
На гніздуванні відмічалась до середини
90-х років минулого сторіччя [1]
Рідкісний. На території парку ймовірно
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19
20

Жовна зелена
Сорокопут
сірий

lous L.
Picus viridis L.
Lanius excubitor
L.

перестав гніздитись
Малочисельний гніздовий вид [1]
Малочисельний. Зустрічається переважно
під час осінньої міграції
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САТУРНІЯ ВЕЛИКА (SATURNIA PYRI) В БІОЦЕНОЗАХ ЗАХІДНОГО
ПОЛІССЯ
Шикула Р.Р.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем’янчука, м. Рівне
Сьогодні, коли екологічна ситуація в нашій державі залишає бажати
кращого, нам, біологам надзвичайно важко залишатися осторонь проблеми зникнення колись широко розповсюджених видів живих організмів.
Тотальна хімізація сільськогосподарських та лісових угідь, забруднення
водних ресурсів України пестицидами та інсектицидами призвели до суттєвого зниження різноманіття фауни екосистем усіх рівнів [2]. Разом із так
званими шкідниками сільськогосподарських культур та лісових насаджень
ми можемо безповоротно втратити і так вже мало чисельні види: Махаон
(Papilio machaon), Парусник-Подалірій (Jphiclides padalirius), БражникМертва голова (Acherontia atropos), інш. Сатурнія велика, або грушева
павиноочка (Saturnia pyri) лише доповнює вище наведений чорний список.
Метою нашого дослідження був моніторинг стану популяції Saturnia
pyri на території Західног полісся впродовж 2007-2010 р.р., адже аналіз
літературних джел відобразив відсутність свіжої інформації відносно стану
даного виду не лише в межах Рівненської області, а й в Україні в цілому.
Впродовж зазначених термінів дослідження нам вдалось виявити
Saturnia pyri на території наступних адміністративних територій: Рівненська область, Острожський район, с.Стадники (1 екземпляр), Здолбунівський район, м.Здолбунів (1 екземпляр); Хмельницька область, м.Шепетівка
(1 екземпляр + пустий кокон), райони: Славутський с.Гориця (3 екземпляри), Староконстянтинівський с.Остропіль (1 екземпляр), Красилівський
с.Васківчики (1 екземпляр),
Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатурнії (Saturniidae). Один з 2 видів середземноморського роду у фауні Європи та України.
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Природоохоронний статус виду:Вразливий.Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-Зх. Африка, Пд., частково Центральна та Сх.
Європа, Мала Азія, Близький Схід, Кавказ та Закавказзя, Іран. В Україні
зустрічається майже повсюдно, крім Карпат та
Полісся.
Чисельність і причини її зміни: Незначна,
лише на півдні у сприятливі роки локально звичайний. Причини зменшення чисельності: знищення природних біотопів
(чагарників,
рідколісся
тощо), застосування пестицидів у лісах, парках та
садах.
Особливості
біології та наукове значення: : Зустрічається у широколистяних (переважно долинних та заплавних) лісах, у рідколіссі, серед чагарникових пустирів, у парках та садах.
Протягом року розвивається 1 генерація. Літ імаго — у травні–червні,
літають вночі. Часто прилітають на світло. Метелики не живляться. Гусінь
живиться на плодових деревах, ясені, терені. Розвивається гусінь з кінця
травня–червня до вересня. Заляльковується у прикореневій частині кормової рослини у твердому грушоподібному коричневого кольору коконі.
Зимує лялечка.Морфологічні ознаки Найбільший метелик Європи. Розмах
крил самця сягає 120 мм, самки — 150 мм. Статевий диморфізм невиразний. Крила буросірі. На кожному крилі є по одному великому очку. Очко
чорне, облямоване охристорудим та чорним кільцями. Крила з кількома
хвилястими лініями. Зовнішній край крил з чітко відокремленою кремовою
облямівкою. Тіло та прикоренева частина крил опушені [4]. Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Як елемент біоценозу пасивно охороняється у багатьох заповідниках пд. України.
Згідно рекомендацій укладачів «Червоної книги України» [4] ми
проводимо пошук популяцій виду та рекомендуємо сворити ентомологічні
заказники у місцях високої концентрації виду на встановлених нами територія з охороною природних лісових та чагарникових біотопів, забороною
застосування пестицидів, пропонуємо розведення в лабораторних умовах
з подальшим поверненням нового покоління в межі виявлених та нових
біоценозів..
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ЕКОЛОГО-ЕКОТОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАВУКІВ ОКОЛИЦЬ С.
ПОГРЕБИ ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ.
Юр’єва К.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Павуки – це організми, які в природних умовах надзвичайно поширені. Місця життя павуків включають в себе як прісні водойми, так і найрізноманітніші наземні станції [6]. Павуки дуже поширені і зустрічаються
повсюди і у великій кількості [1]. Серед людей досить поширеною є думка,
ніби павуки – це всюдисущі істоти, для яких абсолютно немає значення де
і в яких умовах жити. Насправді ж, це зовсім не так. Можна погодитися,
що павуки взагалі дійсно витримують широкий спектр коливання умов
існування і створюють ефект «всюди», але конкретні окремо взяті види
досить часто приурочені до тих чи інших конкретних умов [5]. Вони живуть у ґрунті, де риють нірки або займають природні порожнини [3], зустрічаються в лісах, влаштовуючи гнізда на деревах і кущах чи живучи в
лісовій підстилці, оселяються на відкритих місцях серед трав’янистої рослинності. Є види, що живуть лише поблизу водойм. Нарешті, є й такі павуки, які пов’язані із житлом людини і зустрічаються переважно в будинках і
надвірних будівлях [1]. Отже, як ми бачимо, павуки опанували різні екотопи.
В околицях с. Погреби Глобинського району поширені такі екосистеми: посадки, заплавний ліс, луки, степи та агроценози (поля, огороди,
сади, виноградники). Матеріал колекції, відповідно, був зібраний в цих
екосистемах та в синантропній зоні.
Як відомо, абсолютно всі павуки є хижаками, і для того щоб зловити здобич, значна їх частина використовує павутинні сіті. Такі павуки, в
міру своїх особливостей, мешкають на деревах, чагарниках (для того, щоб
було до чого прикріпити ловчу сітку) і, відповідно, займають такі екосистеми, як ліси, посадки. Не секрет, що в природі все «продумано» і збалансовано. Не дарма значна частина видів павуків обрала саме такі екосистеми. Адже ліси – це цілісна, багата екосистема з насиченим життям, в тому
числі і комахами, які і є основним джерелом їжі для павуків. Визначаючи
лісові види не можливо простежити приуроченість і перевагу якоїсь певної
родини. Значна частина родин має таких представників, зокрема Argiopidae, Tetragnathidae, Theridiidae та ін. І нарешті, типові представники лісів,
лісосмуг: Araneus ocellatus, Tetragnatha solandri, Diplostyla dorsalis,
Stemonyphantes lineatus, Theridium tepidariorum, T. pictum, T. impressum.
Значна частина видів павуків представлена і в лучних екосистемах,
причому як трав’янистих, так і з деревно-кущовими представниками. Види, що тут мешкають комфортно себе почувають при підвищеній вологості,
адже луки характеризуються підвищеним зволоженням повітря та ґрунту.
Трав’яниста рослинність лук має свою багаточисельну фауну павуків. Вони
плетуть свої сіті або ж при землі у густому травостої (полюючи на бігаючих
комах), або натягують їх від однієї високої рослинки до іншої. Також павуки живуть і на деревах, натягуючи свої ловчі сітки від гілочки до гілочки
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(полюючи на літаючих комах), а самі при цьому ховаються десь у засідці,
під листочком. До лучних видів належать зокрема такі: Agelena labyrinthica, Araneus folium, Argiopa bruennichi, Tetragnatha extensa, T. pinicola,
Pisaura mirabilis.
Окрім наведених вище екосистем павуки зустрічаються і в агроценозах (полях, пасовищах, садах, виноградниках, парках). На відміну від
природних біогеоценозів, до складу яких входять сотні і тисячі різноманітних видів, агроценози характеризуються однотипністю видового складу і
не здатні до саморегуляції [2]. Саме в агроценозах представлений єдиний
отруйний павук нашого регіону – тарантул південноросійський (Lycosa
singoriensis). Це земляний павук значних розмірів (самки до 3,5 см в довжину), який риє нори діаметром 1 – 2,5 см; належить до категорії павуківвовків. Ловчу сітку не будує, іноді лише обліплює вхід в нору, укріплюючи
її від обвалів. Здобич ловить, наздоганяючи її на землі. Іншим представником агроценозів, зокрема насаджень конюшини, є Argiopa bruennichi.
Також зустрічаються Agelena labyrinthica, Drassodes pubescens, Misunena
vatia, Misumenops tricuspidata, Crustulina guttata, Lithyphantes albomaculatus. Взагалі, посіви сільськогосподарських культур мають порівняно бідну
аранеофауну, так як одноманітна рослинність, що не утворює зімкненого
покриву, малосприятлива для цілого ряду видів [6].
Ряд павуків мешкає і в житлі та господарських приміщеннях людини. Деякі з них – випадкові жителі зовнішньої поверхні будинків, можуть
жити і в інших умовах. Ці павуки вибирають заглиблення в стінах і скриті
місцини на будинках (наприклад, під балконами, карнизами), але поселяються і на деревах. Проте є види, які зустрічаються виключно на стінах
будинків, де роблять маленьку сітку. Деякі види роблять свої тенета між
перекладинами решіток чи проти вікон, а іноді навіть між віконними рамами. Але багато видів живуть всередині будинків і в кімнатах, в сприятливих умовах високої і рівномірної температури [4]. Особливо багаточисельні
такі синантропні види, як Tegenaria domestica, Lephthyphantes nebulosus,
Pholcus phalangoides, Steatoda bipunctata, Teutana grossa.
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РОЗДІЛ 2. БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ: ВІДТВОРЕННЯ
ТА ОХОРОНА

ПІЗНЬООСІННЄ КВІТУВАННЯ РОСЛИН ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
Мицик Л.П., Тарасова О.С.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Фенологічні спостереження початково (з 1721 р.) здійснювали тільки з метою використання рослин як «приладів», що опосередковано, але
об’єктивно показують хід періодичних явищ клімату [1]. Накопичений
відповідний матеріал має загальновідоме значення. Для його аналізу залучаються різні методи, у тому числі алгоритми варіаційної статистики [2].
Важливу наукову та практичну вагу мають явища раннього та найпізнішого квітування. Наприклад, перша публікація з фенології троянд в сучасних
межах України стосувалась якраз їх осіннього квітування у Нікітському
ботанічному саду [4]. Проте важливими є результати спостережень, що
розкривають нові фенологічні властивості окремих видів рослин.
У зв’язку з цим спочатку покажемо відомості про осіннє квітування
рослин на Дніпропетровщині у 2010 році. На Тирлівській степовій цілині
(Юр’ївський район, північ області) 22 листопада квітував Adonis vernalis L.
(мав дві квітучіх особини). За Определителем… [3], у цій фазі він перебуває у квітні-травні («ІV–V»). 19-20 листопада квітували Berteroa incana
(L.) DC. (у довіднику [3] – VІІ–ІХ), Caragana frutex (L.) C. Koch (IV –V),
Scabiosa ochroleuca L. (VІ –VІІІ), Senecio jacobaеa L. (VІІ–ІХ), Taraxacum
serotinum (Waldst. et Kit.) Poir (VІІ–ІХ).
На території паркової зони Дніпропетровського національного університету та його ботанічного саду квітування відмічено у Achillea nobilis
L. – 19.10.2006 р. (в Определителе…[3] – VІ–ІХ), A. submillefolium Klok. et
Krytzka – 18.11.2002 р. (VІ–ІХ), Antirrhinum majus L. – 14.11.2000 р. (VІ–
ІХ), Barkhausia rhoeadifolia Bieb. – 14.11.2000 р. (VІ–VІІІ), Capsella bursapastoris (L.) Medik. –14.10.2000 р. (IV–ІХ), Centaurea diffusa Lam. –
18.10.2005 р. (VІI –VІІІ), Chelidonium majus L. – 18.11.2006 р. (IV–ІХ),
Cichorium intybus L. – 18.10.2005 р. (VІI–ІХ), Cosmos bipinnatus Cav. –
14.11.2000 р. (VІII–Х), Dahlia pinnata Cav. – 14.11.2000 (VІI–Х), Daucus
carota L. – 15.10.1999 р. (VІ –VІІІ), Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. – 14. 11.08
р. (VІ–VІІ), Echium vulgare L. – 9.10. 2006 р. (VІ–ІХ), Gaillardia pulchella
Foug. – 14.11.2000 р. (VI – ІX), Galinsoga parviflora Cav. – 14. 11. 2000 р.
(VІI–ІХ), Gypsophila paniculana L. – 14.11.2000 р. (VІ –VІІ), Ipomaea purpurea (L.) Roth – 6.10.2006 р. (VІ–ІХ), Lactuca serriola Torner – 14.11.2000
р. (VІ–ІХ), L. tatarica (L.) C. A. Mey. – 6.10.2006 р. (VII –VІІІ), Leucanthemum vulgare Lam. – 14.11.2008 р. (VІ–VІІ), Linaria vulgaris Mill. –
14.11.2000 р. (VI – VІII), Melilotus albus Medik. – 14.11.2000 р. (VІ –VІI),
M. officinalis (L.) Pall. – 14.11. 2000 р. (VІ –VІІІ), Oxalis acetosella L. –
6.11.2006 (V –VІ), Papaver rhoeas L. – 6.10.2006 р. (V –VІІІ), Petunia x
hybrida hort. – 14.11.2000р. (V–Х), Picris hieracioides L. –18.10.2005 р. (VІI
–VІІІ), Prunella vulgaris L. – 9.10.2006 р. (VІ–ІХ), Reseda lutea L. –
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20.10.2006 р. (VI –VІІІ), Salvia splendens Ker–Gawl. – 14.11.2000 р. (VІI –
ІХ), Saponaria officinalis L. – 9.11.2001 р. (VІ – ІХ), Solanum nigrum L. –
14.11.2000 р. (VІ – ІХ), Stenactis annua Nees – 14.11.2000 р. (VІII – ІХ),
Tagetes patula L. – 15.11.2008 р. (VIІ–ІХ), Taraxacum officinale Webb. ex
Wigg. – 14.11.2008 р. (IV –VІІ), Trifolium pratense L. – 6.10.2006 р. (V –
VIІ) та T. repens L. – 6.10.2006 р. (V – ІХ).
Ці відомості є об’єктивною підставою для нових поглядів на ритміку
розвитку принаймні зазначених вище рослин та після додаткових досліджень – для внесення відповідних корективів у довідникові видання.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІТОМОНІТОРИНГ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ
Горшкова Л.М., Коваль Л.В.
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка
Вплив антропопресії веде до стрімких лавиноподібних змін навколишнього природного середовища, що особливо видно на прикладі деградації рослинного покриву, який, як відомо, є одним із головних передумов стабільності екосистем. Тому оптимізація збереження природного
рослинного покриву потребує додаткових заходів, зокрема, нововведень
до існуючої правової бази у галузі охорони природи як у цілому по Україні,
так і на місцевому рівні. Зокрема, на нашу думку, слід запровадити додатковий рівень територіальної охорони видів рослин, який би відповідав
території адміністративного району. Як відомо, на сьогодні для надання
статусу регіональної охорони найменшою адміністративною одиницею є
адміністративна область. Однак, досить часто природні умови, економічне
навантаження, стан природно-заповідного фонду у межах області не є
однорідними, а видовий склад раритетів потребує уточнення у конкретних
окремих адміністративних районах згідно їх специфічних фізикогеографічних умов, рівня господарського освоєння території, експлуатації
природних екосистем тощо. Крім того, як відомо, одним із головних критеріїв виявлення рідкісних видів рослин разом з ботаніко-географічним,
історичним, філогенетичним, екологічним критеріями є популяційнодинамічний критерій [7]. Визначено, що для багатьох видів судинних рослин критична кількість особин у ценопопуляції дорівнює 500. Зменшення її
веде до зниження генетичного різноманіття виду, збіднення його генофонду і, як наслідок, до можливого зникнення виду. Підраховано, що відстань
між популяційними одиницями, пов’язаними обміном генетичної інформації, вимірюється усього декількома десятками метрів [7]. Тому, на наш
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погляд, враховуючи, що чисельність популяцій видів змінюється у межах
окремих районів нерівнозначно, для багатьох видів судинних рослин рівень обласної охорони є недостатнім. Крім того, запровадження районного
рівня охорони має бути одним із перших кроків на шляху до західноєвропейської практики проведення флористичних досліджень шляхом сіткового
картування флори, що в цілому сприятиме вивченню складу локальних
флор. На захист такого підходу можна додати і аргументи соціальнопсихологічного плану, оскільки принцип районної охорони дасть можливість ціленаправленого вивчення флори, її раритетної компоненти, шляхом
залучення шкільних, студентських, аматорських кіл. При цьому на конкретних прикладах місцевої (а не абстрактної) охорони засобами когнітивної
компоненти має вирішуватись важливе завдання формування екологічного
світогляду, підвищення рівня екологічної свідомості населення.
В рамках районного фітомоніторингу і охорони важливим і актуальним є впровадження тактики „швидкого реагування” і „попереджуючої
охорони”. Сутність вказаної тактики полягає у виявленні локальних негативних змін у складі рослинного покриву району і діяльності, направленій
на швидке відновлення втрачених місцезростань видів та ценопопуляцій
шляхом заборони відповідних негативних дій (сінокосіння, випасання,
ліквідації сміттєзвалищ, відвалів, промислових викидів тощо) та запровадження невеликих за площами природоохоронних територій. Відомо, що
при відновленні видів на ділянках площею 3 – 5 га вже через 4 – 5 років
55–80 % популяцій набувають толерантного характеру, і чисельність виду
може бути відновлена [5]. Впровадження вказаної тактики на території
України є актуальним завданням у наш час, оскільки принцип „Думай
глобально, дій – локально” доказав свою дієвість діяльністю світових західних природоохоронних організацій.
Територія нашого дослідження розташована у межах межиріччя Десна-Сейм, де західні відроги Середньоруської височини утворюють хвилясту, подекуди розчленовану рівнину – Придеснянське плато (далі ПП).
Адміністративно територія включає три райони Сумської області – Кролевецький, Глухівський, Путивльський.
В результаті проведених моніторингових флористичних досліджень
протягом 2001-2010 рр. здійснено аналіз існуючої природно-заповідної
мережі території ПП за пріоритетними критеріями ботанічної цінності відповідно до методики оцінки мереж ПЗТ [1]. Оцінку проводили в умовній 5бальній шкалі (недостатня, задовільна, достатня, висока, дуже висока).
Інтерес представляють виявлені особливості таких показників як флористична рідкісність і унікальність, рівень яких в регіоні є недостатнім.
Так, загальна кількість рідкісних видів судинних рослин регіону,
які знаходяться під загрозою знищення внаслідок різних форм антропопресії, складає 85 видів із 32 родин, 54 родів. Отже, коефіцієнт рідкісності
флори ПП – 9,23 % [4]. Созологічна структура флори регіону складає: 4
види із переліку таксонів Бернської конвенції про охорону дикої флори і
фауни та природних середовищ існування в Європі (1975) (Dracocephalum
ruyschiana, Pulsatilla patens, Salvinia natans, Ostericum palustre) [3]; 3 види
Додатку Конвенції CITES (Adonis vernalis, Cypripedium calceolus, Orchis
militaris), 27 видів Червоної книги України ( в тому числі вищевказані) [8],
49 видів із списку охорони рослин Сумської області [2].
Крім того, 6 видів пропонується для включення до обласного списку
регіональної охорони: Actaea spicata, Cystopteris fragilis, Dianthus andrzejowskianus, Campanula percsicifolia, Veratrum lobelianum, Polygala cre-
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tacea; 17 видів – до додаткового регіонального районного списку охорони на території Глухівського району, де мають місце найнижчі показники
заповідності території: Sanquisorba officinalis, Briza media, Beckmania eruciformis, Melica nutans, Coronilla varia, Salvia nutans, Scilla siberica, Corydalis
solida, Valeriana officinalis, Vincetoxicum hirundinaria, Menyanthes trifoliata,
Hesperis matronalis, Naumburgia thyrsiflora, Thalictrum aquilegifolium, T.
minus, Verbascum nigrum, Polygonatum multiflorum.
Відмічено як зникнення окремих місцезростань, так і зменшення чисельності особин в популяціях вказаних видів.
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НАПРЯМКИ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БРІОФЛОРИ
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Гапон С.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Флора і рослинність України в останні десятиріччя зазнають значного антропопресингу. Зміни фіторізноманіття в цілому сприяють і появі змін
в конкретних групах рослинного світу. Це стосується і мохоподібних [5].
Хоча останні безпосередньо не знищуються людиною, але загальні зміни
флори і рослинності ведуть і до змін у бріофлорі і покриві мохоподібних.
Тому метою нашої роботи і було виявлення напрямків змін бріофлори Лісостепу України.
Аналізуючи сучасний стан бріофлори регіону та порівнюючи її склад
за літературними даними (кінця XIX та початку XX століття) відмічаємо
основні напрямки змін. Вони, насамперед, проявляються в збідненні видового складу мохів, звуженні ареалу окремих видів або їх повного зникнення в межах досліджуваного регіону, зниженням їх проективного покриття,
частоти трапляння, скороченням життєвого циклу окремих бріофітів.
У результаті проведених досліджень було встановлено, що процес
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збіднення бріофлори Лісостепу України проходить в двох напрямках: в
цілому по регіону та в конкретних його частинах. У першому випадку спостерігається загальне зниження кількісних показників в бік збільшення
кількості зниклих та ймовірно зниклих видів. Як зауважує М.Ф. Бойко [2]
останні можуть бути в подальшому виявлені, але беручи до уваги все
зростаючий ступінь антропічного пресингу на регіон досліджень, швидше
всього це є неможливим. У другому випадку зникають види, їх популяції в
конкретних частинах регіону.
До групи зниклих та ймовірно зниклих видів ми відносимо ті, останні знахідки яких датуються кінцем ХІХ, початком ХХ ст. У межах регіону
дослідження ця група налічує 19 видів. Серед них печіночники (3 види),
сфагнові (2), брієві (14). Це Scapania nemorea, Trichocolea tomentella,
Dicranoweisia cirrata, Dicranodontium denudatum, Pleuridium acuminatum та
ін. Використовуючи ці показники, встановлюємо ІАПР (індекс антропогенного пресингу), введений М.Ф. Бойком [2] для бріофлори досліджуваного
регіону. ІАПР мохоподібних Лісостепу України 4,9%. Тобто майже 5% всієї
бріофлори ймовірніше всього зникли з регіону дослідження.
У другому випадку ми встановлюємо регіональні особливості збіднення бріофлори. Так, наприклад, порівнюючи сучасні збори із знахідками
М.О. Алексенка [1] на півночі регіону (Харківська та Сумська обл.) нами
не були виявлені [4] такі види: Scapania nemorea, Trichocolea tomentella,
Tetraphis
pellucida,
Fissidens
adianthoides,
Dicranoweisia
cirrata,
Dicranodontium denudatum, Dicranella rufescens, Pleuridium acuminatum,
Pohlia annotina, Philonotis fontana, Fontinalis antypiretica, Neckera
complanata. Хоча при дослідженні мохового покриву поодинокі знахідки
Tetraphis pellucida, Neckera complanata були відмічені в Полтавській обл.
Вважаємо, що територія поширення виду Homalia trichomanoides на Лівобережжі регіону звузилася, адже М.О. Алексенко [1] подавав цей вид як
звичайний. За результатами наших досліджень, він трапляється швидше
спорадично і приурочений до природних, найменш антропогенізованих
ділянок старовікових широколистяних лісів. Адже знахідки його в межах
регіону стосуються переважно природно-заповідних об’єктів.
Відчутно змінена в межах Лівобережжя і флора сфагнів [4]. Адже
осушення сфагнових боліт в околицях міст Харкова, Полтави, Зінькова
зумовило зникнення цієї групи мохів. Ймовірніше всього в зв’язку із забрудненням річок не трапляється Fontinalis antipyretica. На Правобережжі
регіону останніми знахідками не підтверджена наявність видів з вапняків:
Syntrichia calcicola, S. montana, S. norvegica.
Степові ділянки зазнають активного тиску господарської діяльності
людини: розорювання, випасання худоби, скошування трав’яного покриву, що призводить до ксерофітизації умов [2]. Це впливає і на зростання
мохоподібних в межах Лісостепу України. З одного боку підвищується
ценотична роль ксеромезофітних мохів (Syntrichia ruralis, Abietinella
abietina, Brachythecium albicans (особливо при достатній кількості опадів),
а з іншого – знижується частота трапляння більш вологолюбних мезофітних видів (Plagiomnium cuspidatum, Atrichum undulatum та ін.), що призводить до збіднення степової бріофлори.
`Наступним напрямком антропічної трансформації бріофлори є її
синантропізація. У зв’язку із загальною синантропізацією флори та рослинності ми маємо явище і бріосинатропізації та формування синантропних
бріоугруповань. За даними М.Ф. Бойка [3] синантропна фракція бріофлори
України налічує 143 види мохів з 56 родів, 19 родин (аналізувався лише
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відділ Bryophyta). Адвентивні види відсутні, є лише апофіти – синантропні
місцеві види.
У результаті наших досліджень, перегляду гербаріїв та аналізу літературних джерел встановлено, що синантропна фракція бріофлори Лісостепу України налічує 111 видів мохоподібних з 23 родин, 51 роду, в тому
числі відділ Anthocerotophyta репрезентований 2 видами з 2 родів, 1 родини; Marchantiophyta – 4 з 3 родів, 3 родин; Bryophyta – 105 видів з 19
родин 46 родів. Серед апофітних видів синантропної бріофлори Лісостепу
України на геміапофіти та евентапофіти. До першої групи відносяться мохоподібні, які зростають як в природніх, так і антропогенизованих екотопах, до евентапофітів – частіше трапляються в природніх екотопах, ніж
антропогенизованих. У флорі мохоподібних лісостепової зони України
відмічено 50 видів геміапофітів (13,0% від всієї кількості видів зони та 6%
України в цілому) та 61 вид евентапофітів (15,9% від всієї кількості видів
зони та 7,3% України в цілому).
Це переважно широко розповсюджені, рудеральні, космополітні види, поширення яких пов’язане з господарською діяльністю людини. Необхідно підкреслити, що одним із аспектів синантропізації бріофлори є створення для мохоподібних нових субстратів. Так, наприклад, своєрідна флора мохів та мохова рослинність формується на дахах та фундаментах будинків, опорах мостів та ін.
Отже, в бріофлорі Лісостепу України під впливом антропічного пресу відбулися зміни, які полягають, з одного боку, в збідненні її видового
складу, скороченні чисельності і частоти трапляння рідкісних та зникаючих видів, зниженні ценотичної ролі ряду мохів, а з іншого – в уніфікації
бріофлори, яка зумовлена зміною біоекологічних особливостей видів під
впливом високого атмосферного забруднення і значного рекреаційного
навантаження, інтенсивним поширенням космополітних та рудеральних
видів в урбанізованих місцевостях. Крім того спостерігається також і загальний процес синантропізації флори мохоподібних.
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ЯЛИНА ЗВИЧАЙНА НА ЧОРНОЗЕМАХ ПІВДЕННО-СХІДНОГО
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Поташов Ю.М., Ситнік І.Й.
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
Ялина – одна з основних лісоутворювачів темнохвойної тайги. Але
вона здатна рости і в інших природних зонах на різноманітних грунтах –
від торф’янистих, піщаних та кам’янистих до чорноземних. Завдяки значній тіневитривалості ялина природно селиться серед інших деревних рослин і змінює їх при тривалому спільному зростанні. Вона виконує водоохоронні і захисні функції, прикрашає природні ландшафти, сквери, парки, її
насіння охоче поїдають птахи і дрібні ссавці.
Навесні 1972 року при створенні парку відпочинку на схилах балки
«Тернова», що з півдня і заходу оточує навчальне містечко Харківського
агроуніверситету, були посаджені три куртини ялини звичайної. Місцем садіння стала відкрита з південного заходу нижня частина лівого
відгалудження балки, а також південно-східний і північно-західний його
схили. У цьому місці днище відгалудження суходольне, а нижче, в 50 м по
дну балки, є виходи ґрунтової води у вигляді джерелець і зарості очерету.
Садили за схемою 3 х 3 м 10-річні саджанці, які брали в місцевому радгоспі «Декоративні культури». Посадкові ями на крутих схилах копали вручну, на спадистих і розлогих – ямобуром, навішеним на трактор. Ґрунт з
дерниною укладали валками з нижнього боку ями для уловлювання дощової і снігової води. Для першого поливу саджанців була викопана екскаватором велика копанка, звідки воду носили відрами. У тому ж році ще двічі
їх поливали з цистерни шлангами.
Через крадіжки, самовільні рубки, пошкодження тваринами й пожежами до осені 1975 року збереглося 70% саджанців. Перелік насаджень
у січні 2011 року виявив на південно-східному схилі відгалудження балки
23 дерева, по днищу – 28, на північно-західному схилі – 24 дерева (таблиця 1).
Таблиця 1
Результати таксації деревостанів ялини звичайної в парку
відпочинку і дендропарку ХНАУ
Кількість
дерев, шт.

23

Середній
діаметр,
см.

Середня
висота,
м.

Вік,
років

Бонітет

Площа поперечних перерізів, м²

Запас
деревостану, м³

Парк відпочинку, південно-східний схил відгалудження балки, 10°.
Площа куртини 378 м².
24,9
17,1
49
ІІ
1,1158
9,93

Парк відпочинку, днище відгалуження балки, 5°. Площа куртини 441 м².
28

24

29,8

18,4

49

І

1,9504

18,61

Парк відпочинку, північно-західний схил відгалудження балки, 20°.
Площа куртини 432 м².
24,8
17,3
49
ІІ
1,1561
12,39
Дендропарк, квартал 17, плато, 3°. Площа куртини 420 м².
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29

23,0

13,2

40

ІІІ

1,2000

10,18

Дендропарк, квартал 6, плато, 3°. Площа куртини 198 м².
30

16,3

11,5

40

ІІІ

0,6258

4,48

Табличні дані вказують на те, що найкращі таксаційні показники
мають насадження по днищу відгалудження балки, де сформувалися намиті і добре дреновані чорноземні ґрунти. У 49-річному віці середній діаметр деревостану становить 29,8 см, середня висота – 18,4 м, бонітет - І.
Нижче цієї куртини є самосів ялини висотою до 20 см, який уже брали для
озеленення навчального містечка. Помітно гірше росте ялина на крутому
північно-західному і, особливо, на спадистому південно-східному схилі
(бонітет – ІІ). Площа поперечних перерізів і запаси деревостану в перерахунку на один гектар тут відповідно становлять 26,7 і 29,5 м2 та 286 і 262
м³, тоді як на розлогому днищі відгалуження балки – 44,2 м2 і 422 м³.
Причиною тому можуть бути, у першому випадку – брак вологи влітку
через стрімкість схилу і близьке залягання третинних пісків, у другому –
більш сильна інсоляція, сухість і змитість ґрунту.
У дендропарку, який створювався одночасно з парком відпочинку в
північно-східній частині навчального містечка, весною 1975 року у кварталі 17 посаджено куртину з 30-ти чотирирічних саджанців ялини за схемою 4 х 3,5 м. Нині збереглося 29 дерев, із них два мають роздвоєні стовбури. Крім того, у кварталі 6 сформувалася куртина ялини на місці колишньої шкілки, де з весни 1973 року за схемою 1×0,5 м дорощували дворічні
сіянці, які одержали з навчально-дослідного лісгоспу Львівського ЛТІ.
Більшість посадкового матеріалу звідси використали для озеленення навчального містечка, у тому числі й для посадки ялини у кварталі 17.
Обидві ялинові куртини в дендропарку розміщені на відносно рівному з ухилом до 3° плато, що примикає з заходу до суходольної улоговини. Ґрунт – чорнозем типовий середньогумусовий на лесі. Умови для росту
ялини тут більш екстремальні, ніж у балці. Про це свідчать дані таксації
(таблиця). Деревостан ялини 40-річного віку у кварталі 17 помітно поступається за середньою висотою (13,2 м) і бонітетом (ІІІ) деревам парку
відпочинку. Такого ж віку високоповнотна куртина ялини на місці колишньої шкілки у кварталі 6 має, крім малої середньої висоти – 11,5 м, також
невеликий середній діаметр – 16,3 см. Площа поперечних перерізів і запаси деревостану в перерахунку на один гектар у кварталах 17 і 6 відповідно становлять 28,5 і 31,6 та 242 і 226 м³.
Таким чином, кращими умовами для росту ялини звичайної в зоні
південно-східного лісостепу України є понижені, намиті і добре дреновані
ділянки відгалудження глибоких балок із близьким заляганням ґрунтових
вод. У дендропарку на типових чорноземах плато насадження ялини ростуть гірше, не зважаючи на постійний догляд та охорону.
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ВИВЧЕННЯ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ МІСТА ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ
Грицай Н.Б.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем’янчука, м. Рівне

Незважаючи на те, що основною формою організації навчання в загальноосвітній школі є урок, важливе значення у процесі вивчення шкільного курсу біології мають екскурсії.
Екскурсія є формою організації педагогічного процесу, що спрямована на вивчення учнями поза межами школи і під керівництвом учителя
явищ та процесів через безпосереднє їх сприймання. Об’єктом екскурсії є
ліси, парки, заповідники, заказники, промислові підприємства, музеї тощо.
Науковець В. Федорченко зазначає: „Попри те, що сьогодні здійснюється постмодерний аналіз виховання, обґрунтовується і вибудовується
система ідеалів, цінностей, дискутується питання щодо доцільності та
значущості форм і методів виховного впливу на дітей та молодь, виховний
потенціал екскурсій визнається беззаперечно” [3]. Історія освіти свідчить,
що з-поміж багатьох методів організації навчально-виховної роботи з дітьми та молоддю перевага віддавалась екскурсіям. Екскурсія розглядалась
як дієвий метод активного навчання на противагу схоластиці і вербалізму.
Найважливіше значення екскурсій – це можливість ознайомити учнів з рослинами й тваринами як цілісними живими організмами, з їхнім
розвитком у взаємозв’язку з умовами існування.
Екскурсії мають велике пізнавальне й виховне значення. Вони розширюють і поглиблюють знання учнів, формують уявлення про біогеоценоз.
Проте міські учні, школи яких значно віддалені від природних біогеоценозів, не мають можливості безпосередньо спілкуватися з природою.
З огляду на це варто використовувати як об’єкт для екскурсій зелені насадження парків і скверів.
Саме тому метою статті є вивчення потенціалу біологічних екскурсій у зелені насадження міста для вивчення видового розмаїття рослин.
Екскурсія починається з визначення природного ландшафту. Учитель дає його коротку характеристику, відзначає типові ознаки певної
пори року. В цьому разі увага школярів звертається на своєрідність і красу
тих або інших ділянок природи. Учитель під час екскурсії використовує
різноманітний цікавий матеріал, зачитує уривки віршів, використовує елементи гри (хто швидше, більше, правильніше), відповідає на запитання
учнів.
Проте головне в екскурсії – виконання практичних завдань. Вивчення теоретичного матеріалу поєднується з практичною роботою, що
сприяє формуванню в учнів умінь і навичок, розвитку пізнавальних інтересів, активності та самостійності.
Наведемо приклади екскурсій, які можна провести у парку культури
і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в Рівному [1].
Першу екскурсію доцільно організувати в кінці вересня – на початку жовтня, тому що в цей час найяскравіше виявляються осінні зміни в
природі. Її метою є вивчення різноманітності квіткових рослин, їхніх життєвих форм, ознайомлення з осінніми явищами в житті рослин, з правилами поведінки в природі. На початку екскурсії вчитель розповідає історію
парку, потім знайомить із деревами, кущами і трав’янистими рослинами
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парку. На цій екскурсії учні дізнаються багато цікавих відомостей про,
здавалося б, зовсім звичайні рослини. Учитель пояснює, чим відрізняються
дерева від кущів, звертає увагу на різноманітність рослин, називає знайомі учням види, показує різноманітність стебел, суцвіть і плодів, відмічає
рослини, які цвітуть, вказує аборигенні види дендрофлори парку (липа
серцелиста, береза бородавчаста, верба біла, граб звичайний, клен гостролистий), а також екзотичні (ялина колюча, туя західна, біота східна,
катальпа бігнонієвидна, магнолія Суланжа, клен ясенелистий, самшит
вічнозелений) та реліктові рослини (тис ягідний, бархат амурський), разом
з учнями визначає ознаки „золотої осені”. Потрібно, щоб учні зрозуміли,
що парк – це штучне природне угруповання, і знали, які є природні угруповання. Після вступної бесіди учням пропонується виконати самостійні
завдання за інструктивними картками. Учні обстежують певну територію
парку, визначають життєві форми рослин та окремі їх види, звертають
увагу на рослини одного виду, які зростають у різних умовах існування
(освітленість, вологість). З метою виховання у дітей естетичних смаків
можна запропонувати описати і замалювати улюблений куточок природи
або окрему рослину.
За підсумками роботи проводиться узагальнююча бесіда. Учитель
під час екскурсії використовує різноманітний цікавий матеріал, зачитує
уривки віршів, використовує елементи гри (хто швидше, більше, правильніше), відповідає на запитання учнів.
Цікаву екскурсію в парк можна провести під час вивчення теми
„Відділ Голонасінні”. За шкільною програмою на цю тему відводиться досить мало часу на уроках [2], тому позакласна екскурсія в парк на тему
„Різноманітність голонасінних парку” тут дуже доречна. Мета екскурсії –
ознайомити учнів з різноманітністю Голонасінних, показати біологічні особливості Хвойних на прикладі рослин парку, формувати в учнів уміння
визначати вид рослин за картками. Варто також акцентувати увагу на
природоохоронному аспекті, адже якраз напередодні новорічних свят
відбувається масове вирубування хвойних.
Під час вступної бесіди школярі згадують основні ознаки відділу Голонасінні. Вчитель наголошує, що в нас в природних умовах можна зустріти лише рослини, які належать до одного з класів відділу – класу Хвойні,
або Шишконосні. Коротко повторивши особливості біології хвойних, учні
приступають до самостійної роботи. Їм пропонують за поданими карткамивизначниками дізнатися назви видів рослин, які ростуть у парку, а також
зібрати гербарний матеріал. Визначають рослини за хвоєю.
Щоб більше зацікавити учнів, можна надати цьому завданню елементи гри. Для цього можна об’єднати учнів у групи, роздати їм план парку і позначити на ньому значком місце зростання рослини. Школярі повинні за описом ознак рослини знайти її на місцевості, користуючись планом.
Учні виконують таке завдання дуже уважно і сумлінно, намагаються
визначити якомога більше видів рослин.
Під час наступної бесіди учні звітують про виконання завдань, визначаються переможці. Школярі приходять до висновку, що серед рослин
парку до класу Хвойних належать різні види ялин, сосен, ялівців, різні
форми туї західної, біота східна, ялиця біла, модрина європейська. Учитель звертає увагу учнів, що серед названих рослин є місцеві та інтродуковані (переважно з Північної Америки). З великою увагою учні слухають
розповіді про рослини, які вони визначили. Їм повідомляється, що ялина
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колюча, яку не зовсім правильно називають голубою ялиною, завезена до
нас із Скелистих гір Північної Америки і є найбільш зимостійким вічнозеленим деревом, має різні гарні декоративні форми (голубу, сріблясту, зелену, колоновидну). Сосна Банкса, сосна Веймутова, туя західна („дерево
життя”) – також північноамериканські. А от біота східна походить з гір
Північно-Західного Китаю. Ялівець козачий природно зберігся лише на
вапнякових гірських схилах Карпатського заповідника, а також у верхньому поясі Кримських гір. Його батьківщина – гори Західної Європи, Карпати, Кавказ, Алтай.
Під час екскурсії школярі дізнаються, чи насправді хвойні є вічнозеленими рослинами, визначають вік сосни за гілками, слухають цікаві повідомлення. Також вони спостерігають за умовами зростання хвойних і визначають тіньовитривалі (ялина європейська, ялиця біла) та світлолюбні
(сосна звичайна, яловець козачий) рослини. Результати екскурсії
обов’язково оформляються і використовуються в подальшій роботі.
Не можна оминути увагою екскурсію в парк узимку. На ній школярі
милуються зимовою природою, визначають пристосування рослин і тварин
до життя взимку, спостерігають за птахами, оглядають дерева і кущі з
метою виявлення яєць, личинок і лялечок комах, визначають дерева за
силуетами.
Весняних екскурсій у парк можна провести дуже багато. Спочатку
можна провести екскурсію для вивчення весняних явищ у природі. Учні
розглядають ще безлисті дерева парку, спостерігають за набубнявінням
бруньок, цвітінням вітрозапильних рослин (в’яза, тополі, клена, ясена),
визначають однодомні та дводомні рослини тощо. Вивчити будову квітки і
різноманітність квіткових рослин найкраще на екскурсії в кінці травня – на
початку червня. Планувати її потрібно тоді, коли відбувається масове цвітіння комахозапильних рослин. Дуже добре показати учням квітки форзиції європейської, магнолії Суланжа, різних видів спірей, бузку, деревовидної півонії, золотого дощу, глоду, катальпи бігнонієвидної і т.д. Як і в попередніх екскурсіях, учні визначають рослини, спостерігають за ними, за
їх запиленням комахами, грають в біологічні ігри, слухають цікаві повідомлення, активно працюють за завданнями вчителя, шукають відповіді на
власні запитання.
Ознайомитись із видовим складом флори і фауни парку на декількох екскурсіях досить важко. Тому вважаємо за необхідне цю роботу не
припиняти, а використовувати такі заняття на природі систематично. Проведення осінньої, зимової та весняних екскурсій на одному й тому ж місці
не знижує інтересу учнів. Навпаки, кожного разу школярі пізнають у знайомому їм все нове й нове.
Отже, екскурсії мають велике значення у методиці навчання біології, даючи можливість учням наочно вивчити видове різноманіття рослин і
тварин. Крім вищезазначених, у міському парку є можливості для проведення екскурсій з таких тем: „Прості і складні листки”, „Будова квітки і
суцвіть”, „Різноманітність плодів та їх поширення”, „Різноманітність покритонасінних”, „Екзоти парку”, „Декоративні рослини та їх охорона”, „Пристосування рослин до життя в біогеоценозі”, „Вплив антропогенного фактора на живу природу”, „Лікарські рослини поруч із нами”, „Рекреаційна
роль парку” та інші.
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДЕНДРОПАРКУ У
МІСТІ КОСОВІ (ПЕРЕДКАРПАТТЯ)
Гнєзділова В.І.
Інститут природничих наук Прикарпатського національного університету
ім. В.Стефаника
Парки – важливі осередки культивованої дендрофлори з різноманітним цільовим призначенням, архітектурним стилем та флористичним
складом. Цінні вони тим, що на невеликій території парку зростає значна
кількість рослин різних за віком, походженням та декоративними властивостями. Парки також є одним з проявів культурного рівня людей, їх екологічного виховання. Значну увагу потрібно приділяти не лише створенню
нових, але й збереженню старих парків з особливостями їх планування та
архітектури. У старовинних парках зосереджено чимало цінних екзотичних
рослин, які мають унікальне наукове значення.
Один із старовинних парків Передкарпаття знаходиться у місті Косові.
Метою даної роботи було провести інвентаризацію дендрофлори
парку у місті Косові.
Об’єктом дослідження виступає старовинний парк у місті Косові.
Обстеження дендрофлори здійснювалось маршрутним способом.
При цьому визначались вид, кількість екземплярів, вік, діаметр стовбура,
висота; біологічні особливості: ріст, цвітіння, плодоношення. Висоту дерев
визначали екліметром, діаметр – мірною вилкою, обсяг стовбура – метровою стрічкою, згідно із загальноприйнятими у лісовій таксації методиками
[5]. Щоб не пошкодити цінні вікові дерева, віковим буравом не користувались; їх вік визначали окомірно, за морфологічними ознаками. Рослини
визначались за виданнями: “Деревья и кустарники культивируемые в
Украинской ССР” [2]; “Дендрологія. Голонасінні” [3]; “Дендрологія. Покритонасінні” [4]. Систематичні таксони приймались за А.Л. Тахтаджяном [6],
життєві форми рослин – за І.Г. Серебряковим [1]. Флористичний аналіз
здійснено відповідно ботаніко-географічного поділу світу А.Л.Тахтаджяна
[7].
Парк навколо санаторію “Косів” було створено його власником – лікарем Аполлінарієм Тарнавським в 1893році. Створення дендропарку лікар вважав справою не просто цікавою. Він був глибоко переконаний, що
хвора людина краще почуватиметься в оточенні дивовижних екзотичних
рослин. Саджанці завозили з австрійських, польських розсадників а також
і з Північної Америки. Дендропарк розташований на березі річки Рибниці і
займає площу 4 га. Зелені масиви розміщені у ландшафтному стилі. В
центральній частині сконцентровані посадки інтродукованих видів. Посаджені вони поодиноко або куртинами так, щоб їх декоративність добре
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проглядалась на фоні аборигенів.
Дендрофлора парку налічує 49 видів рослин. До відділу Pinophyta
відносяться 16 видів, а до відділу Magnoliophyta – 33 види. Досліджувані
види є представниками 33 родів, що об’єднуються у 21 родину. Голонасінні представлені чотирма родинами. З них найчисельнішою є Pinaceae – 12
видів (Larix decidua Mill., Pinus cembra L., P. strobus L., P. nigra Arnold.,
Picea abies Karst., P. pungens Engel. та ін.). Родина Cupressaceae представлена 2 видами (Thuja occidentalis L., Chamaecyparis pisifera Endl.). А родини Ginkgoaceae та Taxaceae представлені лише одним видом (Ginkgo biloba
L. і Taxus baccata L. відповідно). Серед представників покритонасінних
найчисельнішою виявилась родина Rosaceae – 7 видів (Cerasus vulgaris
Mill., Physocarpus opulifolia (L). Maxim., Malus domestica L., Sorbus aucuparia L. та ін.). До складу трьох родин належать по три види. Це такі родини:
Salicaceae (Salix alba L., S. fragilis L., S. matsudana Koidz.); Magnoliaceae
(Magnolia kobus L., M. obovata L., Liriodendron tulipifera L.); Aceraceae (Acer
platanoides L., A. pseudoplatanus L., A. campestre L.). Чотири родини налічують по два види: Betulaceae (Betula pendula Roth., Carpinus betulus L.);
Tiliaceae (Tilia cordata Mill., T. argentea Desf. ex DC.); Fagaceae (Fagus sylvatica L., Quercus. robur L.); Berberidaceae (Berberis vulgaris L., B. thunbergii DC.). Одним видом представлені 9 родин:Caprifoliaceae, Cornaceae,
Platanaceae, Hederaceae, Fabaceae, Anacardiaceae, Saxifragaceae, Oleaceae,
Actinidaceae.
Біоморфологічний аналіз показав, що дерева становлять 81,6%,
кущі – 14,3%, а ліани – 4,1% від загальної кількості видів. Розподіл дерев
та кущів за класами висоти наступний: до низьких дерев належать три
види (Malus domestica Borkh., Cerasus vulgaris Mill., Thuja occidentalis);
дерев першої величини налічується 22 види (Fagus sylvatica, Quercus
robur, Pinus strobus, Ginkgo biloba та ін.); другої – 7 видів (Magnolia kobus,
Carpinus betulus, Pinus cembra та ін.); третьої – 8 видів (Pyrus communis L.,
Taxus baccata, Rhus typhina та ін.). До класу високих кущів належать 5
видів (Cornus mas L., Physocarpus opulifolia, Syringa vulgaris L. та ін.). Кущі
середньої висоти представлені двома видами: Berberis vulgaris та B. thunbergii. Два види належать до ліан – листопадних (Actinidia kolomicta Rupr.)
і вічнозелених (Hedera helix L.).
Згідно з флористичним поділом світу А.Л. Тахтаджяна [7], представники дендрофлори парку природно зростають на території Голарктичного
царства, Бореального та Давньосередземноморського його підцарств.
Ареали 32 видів знаходяться в межах окремих флористичних областей.
Ареали 14 видів охоплюють кілька флористичних областей. Найбільша
кількість видів є представниками Циркумбореальної області – 16 (32,6 %):
Fagus sylvatica, Picea abies, Larix decidua та ін. 9 видів (18,4 %) походять із
Атлантико-Північно-Американської області (Thuja occidentalis, Liriodendron
tulipifera, Robinia pseudoacacia та ін.). 7 видів (14,3%) є представниками
Східно-Азійської області (Ginkgo biloba, Magnolia kobus, M. obovata та ін.)
Серед видів, ареали яких охоплюють кілька флористичних областей, 5
(10,2%) походять із Циркумбореальної та Середземноморської областей
(Philadelphus coronarius L., Acer campestre, Tilia cordata, Quercus robur та
ін.). Ареали трьох видів знаходяться в межах Циркумбореальної та ІраноТуранської областей (Lonicera caprifolium L., Pyrus communis, Platanus
acerifolia Willd.).Ареал сумаха коротковолосого знаходиться в межах Циркумбореальної та Атлантико-Північно-Американської областей. Ареали 5
видів охоплюють більше двох флористичних областей. До складу дендро-
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флори парку входять три види, походження яких невідоме: Malus domestica, Prunus domestica, Cerasus vulgaris.
Окрасою парку є вікові дерева. Зокрема – Liriodendron tulipifera має
висоту 27м, а діаметр стовбура – 1,3м; Platanus acerifolia – 28м і 1,6м.
Серед хвойних можна відмітити Thuja occidentalis –висота – 20м, діаметр –
0,42м; Chamaecyparis pisifera – висота – 20м, діаметр – 0,3м.
В середній частині дендропарку зростають 4 екземпляри гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba), жіночі особини якого плодоносять. А задня
частина парку представлена колекцією плодових дерев. Серед них Pyrus
communis, Malus domestica, Cerasus vulgaris, C. avium, Cornus mas, Prunus
domestica.
Порівнюючи архівні дані із сучасними, можна відмітити, що площа
дендропарку зменшилась. При його закладці вона становила близько 12
га. Про це свідчать і вікові дерева, що ростуть на території прилеглій до
парку. Однією з причин зменшення площі була розбудова корпусів санаторію, що і сьогодні приймає відпочиваючих.
На даний час дендропарк потребує ретельного догляду та реконструкції, оскільки є цінною насіннєвою базою для інтродукції Ginkgo biloba,
Liriodendron tulipifera, Chamaecyparis pisifera, Cornus mas, Magnolia kobus
та інших видів.
Література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. –
С.42-47.
Деревья и кустарники, культивируемые в УССР. Покрытосеменные / Под. ред.
Н.А. Кохно. – К.: Наук. Думка, 1986. – 719с.
Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник. – Львів: ТзВО ”Фірма
”Камула”, 2005. – 176с.
Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: навч. посібник. – Львів: ТзВО ”Фірма
”Камула”, 2004. – 408с.
Семенюта Ф.И., Елизаров А.Ф., Соснин М.Н. Лесная таксация и лесоустроиство.
– М., 1970. – 351с.
Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений. – М. – Л., 1966. –
320с.
Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. – Л.: Наука, 1978. – 247с.

ДИНАМІКА РІВНЯ МЕТАФАЗ В КОРЕНЯХ ЯЧМЕНЮ, ОБРОБЛЕНИХ
ЕКСТРАКТАМИ З ЕХІНАЦЕЇ БЛІДОЇ (ECHINACEA PALLIDA NUTT)
Буйдін В.В., Антоненко С.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Рослинний світ вражає своєю різноманітністю, кожен вид володіє
унікальними біохімічними властивостями, тому науковці різних країн все
частіше звертаються до вивчення їх біологічно активних речовин. Однією з
таких рослин є Ехінацея бліда (Echinacea pallida Nutt).
Зацікавленість квіткою прерій – Ехінацеєю в нашій країні невпинно
зростає, її можна зустріти в колекціях ботанічних садів, у квітникарівлюбителів та садівників, адже вона проявила себе як чудова декоративна і
медоносна рослина. Та особливий інтерес вона становить для науковців,
тому що в екстрактах роду Ехінацея міститься багато фізіологічно активних речовин (гідрофільні речовини, фенольні сполуки та їх похідні, орга-
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нічні кислоти, сапоніни, лектини, алкалоїди, вітаміни, ефірні олії макро- і
мікроелементи тощо) [3]. Саме завдячуючи хімічним компонентам ехінацея
підвищує опірність рослин до несприятливих умов середовища, стресів,
фітопатогенів, стимулює ріст і розвитку рослин тощо. Такими властивостями наділений препарат Циркон, що виробляється в Росії на основі комплексу речовин ехінацеї пурпурової [2]. Але на сьогодні далеко не всі властивості екстрактів роду Echinacea відомі науковцям, зокрема недостатньо
вивчений їх вплив на мітотичну активність клітини. Саме це і спонукало
нас зосередитися на вивченні цього показника шляхом з’ясування динаміки частоти метафаз у коренях ячменю, зернівки якого проростали у екстрактах з E. pallida.
Водні екстракти готували шляхом настоювання сухого подрібненого
листя ехінацеї блідої, яке було відібране під час цвітіння, протягом двох
годин за кімнатної температури. Вибір листяних екстрактів пояснюється їх
вищою ніж у коренів чи суцвіть ріст-стимулюючою активністю [1]. Біологічну активність вивчали методом біологічних тестів. Як тест–об’єкт використовували ячмінь посівний (Hordeum sativum Lessen.) сорту Сонцедар
урожаю 2010 року, сухе насіння якого поміщали у чашки Петрі з досліджуваними екстрактами ехінацеї блідої в концентраціях 0,01%, 0,001%,
0,0001% і 0,00001% за температури +15°С. В якості контролю, крім дистильованої води використовували розчин препарату циркон, який готували у рекомендованій в інструкції до застосування дозі, тобто розчиняючи
0,1 мл препарату в 1 л дистильованої води. Через 72 години здійснювали
першу фіксацію коренів в оцтовому алкоголі. Наступні фіксації проводили
через кожні 24 години, до 120-ої години включно. Після зафарбовування у
ацетоорсеїні, готували тимчасові давлені препарати, в яких за допомогою
мікроскопа МБР – 3 підраховували кількості метафаз на корінець.
Для обробки результатів досліду використовували програму Еxcel
7.0.
Перше дослідження мітозу, проведене через 72 години після початку пророщування зернівок (корені на цей час досягли довжини 7-10 мм)
показало, що в усіх дослідних варіантах кількість метафаз є меншою ніж у
контролі, де цей показник склав 97,5. При цьому, переважання контрольного варіанту над варіантом за концентрації екстракту 0,01% досягло
56,3%. Для інших трьох концентрацій воно було майже однаковим і суттєво вищим – 144,4 -119,1%. Варто зазначити, що циркон за досліджуваної температури виявився речовиною, яка гальмує процеси поділу, адже
кількість метафаз у коренях цього варіанту виявилася меншою від контролю у 7,2 рази.
Ще через добу у контрольному варіанті кількість метафаз суттєво
знизилася (до 15,8 на корінь), що не є дивним, адже для мітотичної активності характерна періодичність. В той же час у варіанті за концентрації
0,01% відбулося інтенсивне наростання кількості метафаз і цей показник
досяг рівня 96,0. В інших варіантах досліду достовірної різниці між кількістю метафаз за першого і другого вимірювань не встановлено, але при
порівнянні з контролем вона виявилася на 67,7-208,9% вищою. У варіантах з цирконом досліджуваний параметр зріс на 45,2%, що на 24,1% переважило контроль.
На 120 годину експерименту зафіксовано майже дворазове зростання кількості метафаз у контрольному варіанті та у досліді із цирконом,
але абсолютні показники в обох варіантах були не високими (30,0 і 38,5
відповідно). При цьому, за концентрації 0,01% виявлено падіння кількості
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метафаз у 2,2 рази, а за інших концентрацій (0,0001% та 0,00001%) відмічена тенденція до зменшення досліджуваного показника. В кінцевому
результаті зазначені зміни привели до стабілізації кількості метафаз приблизно на одному рівні в усіх варіантах за виключенням концентрації
0,01%, при якій спостерігається незначне переважання контролю.
Отже результати вивчення впливу на кількість метафаз екстрактів
із листків ехінацеї блідої за температури +15°С засвідчили присутність у
них речовин, що є інгібіторами і стимуляторами клітинних поділів. Інгібітори проявляють себе на самих ранніх етапах росту коренів, що приводить
до зниження мітотичної активності. Вже через добу спостерігається вплив
речовин, що стимулюють поділи, особливо добре це помітно за концентрації 0,01%. В подальшому дія біологічно активних речовин, що містяться
в екстрактах суттєво знижується.
Звертає на себе увагу дія регулятора росту циркону на кількість метафаз, який за температури +15°С її суттєво знижував, особливо на початкових етапах проростання насіння ячменю. Так як діючі речовини, які
містяться в цирконі присутні також і в листі ехінацеї блідої, очевидно саме
вони за даних умов і є основними інгібіторами мітотичної активності.
Література
1.
2.
3.

Буйдін В. В. Особливості дії екстрактів різних органів ехінацеї пурпурової на ріст
коренів ячменю / В. В. Буйдін, В. Ю. Нор, С. В. Поспєлов, В. М. Самородов // Вісн. Полтав. держ. аграрн. Академії. – 2006. – №2. – С. 53-57.
Малёванная Н. Н. Новий регулятор роста Циркон – подарок саду и огороду / Н.
Н. Малёванная // Сад и огород. – 2004. – №4. – С. 23-25.
Самородов В. Н.
Фитохимический состав представителей рода эхинацея
(Есhinacea Moench.) и его фармакологические свойства (обзор) / В. Н. Самородов, С. В. Поспєлов, Г. Ф. Моисеева, А. В. Середа // Химико – фармацевтический
журнал. – 1996. – №4. – С. 32 – 37.

МАТЕРІАЛИ ДО БРІОФЛОРИ НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»
Вірченко В.М.
Інститут ботаніки імені В.Г.Холодного НАН України (м. Київ)
НПП «Голосіївський» розташований в південній частині м. Києва. З
кінця 1995 р. ця територія входила до складу РЛП «Голосіївський», а в
2007 році тут було створено національний природний парк (площа близько 4500 га). Він включає кілька урочищ, які розміщені в заплаві (ур. Бичок), на піщаній терасі Дніпра (Козинський ліс), а також на височинній
лесовій території (Голосіївський лісопарк і ур. Теремки).
Був проведений аналіз літературних і гербарних даних щодо вивченості мохоподібних НПП «Голосіївський». Встановлено, що перші відомості
про мохи Голосієва з’явилися ще наприкінці XIX століття в статті «Материалы для флоры мхов окрестностей Киева» [8], де було наведено 23 види.
У бріологічному гербарії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ зберігаються зразки 28 видів мохів, зібраних О.В. Фоміним, М.Ю. Вагнером,
Д.К. Зеровим, А.С. Лазаренком, Г.Ф. Бачуриною у 1919–1933 роках у Голосіївському лісопарку. Ряд видів вказано для цієї території у «Флорі печіночних і сфагнових мохів України» [6], «Флорі мохів УРСР» [1–4] та інших
працях. Всі ці матеріали були узагальнені в статті «Мохоподібні парків
Києва» [7], де для Голосіївського лісопарку наведено 62 види. Отже, до
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наших досліджень бріологічно не вивченими залишались урочища Теремки, Бичок та масив «Козинський ліс».
В 2009 році нами розпочато вивчення мохоподібних ур. Теремки.
Визначення збірки В.А. Онищенка (17 пакетів) та власних зборів (25 пакетів) дозволило встановити тут 31 вид. Незважаючи на близькість автомобільної траси з інтенсивним рухом, в цьому урочищі, крім толерантних до
забруднення видів, зберігаються досить вразливі печіночники Ptilidium
pulcherrimum, Radula complanata та мох Homalia trichomanoides. В 2010
році ми провадили дослідження ур. Бичок, де встановлено 35 видів. З
менш поширених епіфітних мохів тут траплялися Leucodon sciuroides (частіше від наступних), Anomodon attenuatus, A. longifolius і Isothecium
alopecuroides. Щоправда, в цьому масиві також знайдено Orthotrichum
diaphanum та Sciuro-hypnum reflexum, які останнім часом збільшують своє
розповсюдження в Україні. Таким чином, на сьогодні в бріофлорі НПП
«Голосіївський» відомо 105 видів, з них 13 – печіночників і 92 види мохів.
Всього нами визначено 33 нових для НПП видів, з яких п’ять є новими для
лісопаркової зони м. Києва.
Виявлені на території НПП «Голосіївський» мохоподібні приурочені
до таких екотопів: лісовий грунт, порушені незадерновані ділянки ґрунту,
кора дерев, мертва деревина. Найбагатшою є бріофлора лісового ґрунту.
Тут відмічено понад 40 видів, серед яких найпоширенішими є Plagiomnium
cuspidatum, Atrichum undulatum, Plagiothecium cavifolium, Amblystegium
serpens, Brachytheciastrum velutinum та деякі інші. На порушених ділянках
ґрунту, по краях доріг часто трапляються Pohlia nutans, Dicranella heteromalla, Ceratodon purpureus, Bryum argenteum. У більш вологих місцях (по
берегах струмків та ставків) знаходимо печіночники Marchantia
polymorpha, Pellia endiviifolia і мохи Rhizomnium punctatum, Brachythecium
rivulare, Leptodictyum riparium. Біля основ стовбурів дерев і на оголених
коренях звичайно поселяються Plagiothecium cavifolium, Brachytheciastrum
velutinum, Plagiomnium cuspidatum, Brachythecium salebrosum; вище по
стовбуру піднімаються Hypnum cupressiforme, Pylaisia polyantha, Leskea
polycarpa, Pseudoleskeella nervosa; ще далі (до трьох і вище метрів) можна
побачити Platygyrium repens та представників роду Orthotrichum Hedw. На
пеньках, повалених стовбурах дерев відмічені Lophocolea heterophylla,
Hypnum cupressiforme, H. pallescens, Plagiomnium cuspidatum, Pohlia nutans, види родів Amblystegium Schimp. та Brachythecium Schimp.
Нижче наводимо відомості про деякі більш рідкісні види.
Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen
Зростає на окоренках і стовбурах листяних дерев, гнилій деревині
та камінні. Широко розповсюджений у північній півкулі від тайги до смуги
широколистих лісів, окремі знахідки зареєстровані в Арктиці. Найбільш
південні локалітети відомі в країнах Середземномор’я, Туреччині, на Кавказі та в Китаї. У «Флорі мохів України» [4] указаний для Карпат і Прикарпаття. Однак цей вид був знайдений нами і на рівнині, зокрема на Поліссі
та в Правобережному Лісостепу. В Київській області S. reflexum виявлений
в околицях м. Переяслава-Хмельницького [5]. Вперше наводиться для
бріофлори Києва (ур. Теремки, Бичок).
Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb.
Дрібний мох, що зростає на глинистих відслоненнях по краях доріг,
канав, на затінених скелях. Поширений в Північній Америці, Гренландії,
Європі, на Азорських та Канарських островахвах, в Африці та Азії. Нечисленні локалітети цього виду відомі в Україні з Карпат, Прикарпаття та
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Лісостепу [1]. Знахідка F. viridulus в НПП «Голосіївський» (Голосіївський
ліс) є новою для бріофлори Києва.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
Росте на грунті та камінні по вологих і мокрих місцях, також трапляється на алкалітрофних болотах. Поширений по всій території Голарктики, відомий у Східній та Південній Африці, Центральній та Південній Америці, Новій Зеландії. В Україні досить розповсюджений; з Правобережного
Лісостепу наводили для Хмельницької, Вінницької та Черкаської областей
[4]. Знахідка виду в НПП «Голосіївський» (Голосіївський ліс) є новою для
бріофлори м. Києва.
Syntrichia papillosa (Wils.) Jur.
Епіфітний мох, що росте в світлих лісах; також поселяється на деревах вуличних насаджень та парків в містах. Поширений в Європі, Північній та Південній Америці, Африці, Австралії, Новій Зеландії. Для України
наприкінці XIX ст. з Розточчя і Карпат його вказував польський бріолог
Й.Крупа [2]. До 80-х років минулого століття вид був виявлений в Західному Лісостепу, Правобережному Лісостепу (Вінницька обл.) та Степу
(Херсонська обл.). Потім був знайдений в Черкаській і Волинській областях та м. Києві (Голосіївський парк).
Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor
Мох росте на стовбурах листяних дерев (дубів, кленів, осик), іноді
на скелях. Його ареал охоплює Європу, Північну Америку та Африку. Для
Розточчя його вказував Й.Крупа [3]. Після Другої світової війни він був
уже відомий в Україні з Карпат, Волинського та Правобережного Лісостепу. В XXI столітті нами знайдений в Одеській, Волинській, Житомирській
областях. Вперше наводиться для бріофлори Києва (Голосіївський парк).
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ЗИМОСТІЙКІСТЬ ВИТКИХ ТРОЯНД НА ПОЛТАВЩИНІ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБІВ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ
Гомля Л.М., Ваш С.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Одна з основних умов вирощування витких троянд ― правильна
науково – обґрунтована система живлення, яка дозволить підвищити продуктивність троянд, стійкість їх до пониженої температури і іншим несприятливим умовам, отримати високо декоративні рослини з інтенсивним і
тривалим цвітінням. Виткі троянди відрізняються не тільки високою декоративністю, але й стійкістю до пониженої температури.
Виткі троянди сорту Нью Даун (New Down) виключно декоративні
[5]. В підвищенні їх продуктивності і стійкості до пониженої температури
велике значення мають правильна агротехніка, строки посадки, догляд,
обрізування, науково – обґрунтована система добрив, особливо в перші
роки, коли найбільше гине рослин від низьких температур і інших несприятливих умов [1]. При виконанні правильної агротехніки вони можуть
рости до 10-15 років на одному місці без зниження продуктивності. Результати дослідів показали, що продуктивність витких троянд змінюється
в залежності від добрив, внесених в різних співвідношеннях елементів по
фазам росту [4].
В перший рік життя виткі троянди сорту Нью Даун потребують диференційованого підживлення, де в фазі розпускання бруньок вони потребують азоту, в фазі формування квітконосних пагонів ― азоту з калієм
або з фосфором, в фазі квітування ― фосфору з калієм. На 2-му році життя, в першій половині вегетації рослини краще будуть розвиватися під
впливом азотно-калійних добрив, де азот вноситься в подвійній дозі
(N:K=2:1) та фосфор-азотних (N:P=2:1). Кущі троянд сильно розвиваються, утворюватимуть велику кількість бутонів і квіток (60-67 штук на
рослині). Однак слід відмітити, що посилене азотно-калійне живлення
різко зменшить стійкість троянд до зниженої температури. Для витких
троянд сорту Нью-Даун дуже важливим є азотно-фосфорне живлення з
переважанням фосфору в фазі формування квітконосних пагонів. Подвійне внесення
дози NP в цей період і PK під час цвітіння позитивно вплине на ріст і розвиток цих рослин в наступні роки, підвищить їх продуктивність і стійкість до понижених температур. На 3-му році життя рекомендується вносити азотно-фосфорне підживлення (N:P=1:3), що сприятиме
утворенню великої кількості бутонів, довгих витків, сильно розвиненої
кореневої системи [1]. Підвищений вміст в рослинах розчинних цукрів,
головним чином сахарози, оберігає рослину від негативного впливу низьких температур. Наприклад, якщо на початку росту кількість сахарози в
листках складає 1,4―2,9 %, то в кінці вегетації ― 7,5―10,7 %. Вміст цукрів з настанням холодів збільшується не тільки в листках, але й в коренях
і стеблах. Внесення фосфорного добрива в подвоєній кількості на фоні
однієї дози азоту і калію сприятиме утворенню сахарози як в початковий
період росту, так і до моменту кожного цвітіння. Наявність великої кількості фосфору в листках, стеблах і коренях ― один з важливих факторів, що
обумовлюють стійкість сортів Нью – Даун до низької температури [3].
Виткі троянди сорту Ексцельза (Exzelsa) в перші два роки потребують азотно-калієвого підживлення. Під впливом цих добрив їх ріст значно
посилюється, утворюється багато пагонів і квіток. Інтенсивне живлення
тільки на першому році життя викликає збільшення азотних речовин в
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рослині в кінці вегетації, що знизить їх зимостійкість. Тому в другій половині вегетації, не дивлячись на високу потребу в азоті, необхідно збільшити рівень фосфорно-калійного живлення [2].
Отже, для нормального росту нових пагонів і підвищення продуктивності витких троянд потрібна достатня кількість поживних речовин і вологи.
Тому правильна система живлення окремих сотрів витких троянд з
врахуванням їхніх еколого – біологічних особливостей позитивно вплине
на ріст, розвиток і стійкість до понижених температур.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
М. КАРЛІВКА (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Панасенко Т.В., Дубина Т.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Сучасне містобудування неможливе без такого найважливішого
конструктивного компоненту архітектури, як зелені насадження. Парки та
сквери, бульвари та алеї, газони та квітники – всі ці елементи ландшафтного дизайну мають не лише прикрашати міста, але й поліпшувати його
санітарно-гігієнічний стан, слугувати базою відпочинку, культурного дозвілля й екологічного виховання населення. Відповідно до норм проектування забудови міст у різних природних зонах України зелені насадження
населених пунктів поділяють на дві групи: внутрішньоміські (внутрішньоселещні) та заміські (приміські, позаміські) [1, 2].
Нашим завданням було дослідити зелені насадження м. Карлівка
Полтавської області, тому свою увагу зосередимо на внутрішньоміській
групі, яка складається з об’єктів озеленення, розташованих у межах забудови житлових і промислових кварталів. Їх зелені насадження сформовані,
як, правило, штучно і на обмежених площею ділянках. Об’єкти озеленення
цієї групи у Карлівці досить різноманітні. Це, перш за все, три парки (міський парк культури і відпочинку, парк «Перемоги», парк ім. Ю. Гагаріна),
сквери ім. Н.В. Підгорного, вуличні та пришляхові зелені насадження, а
також насадження на території промислових підприємств: Карлівське ВАТ
«Машинобудівний завод», меблева фабрика, завод меблевих оздоблень
«Карлівський хлібзавод». Крім того, в дану групу віднесено й зелені насадження територій ЗОШ І-ІІІ ступенів (№1, №4, №5) і дошкільних закладів
(№4, №6).
За функціональною ознакою зелені насадження міста розподілено
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на три типи: загального, обмеженого та спеціального користування.
Перший тип (загального користування) включає три міські паки.
Міський парк «Перемога» (площа 2,5 га), розташований у центральній частині міста, на вулиці Радевича, у промисловій зоні Карлівського
ВАТ «Машинобудівного заводу». На його території зростають такі види
деревних рослин: Tilia tomentosa L. (3 шт.), Quercus robur L. (5 шт.), сформована алея з Aesculus hippocastanum L. (17 шт.), Acer platanoides L. (3
шт), Fraxinus lanceolata Borkh (10 шт.), Betula pendula Roth (5 шт.), Malus
silvestris (L.) Mill (2 шт.), Sorbus aucuparia L. (10 шт.), Picea abies (L.) Karst
(6 шт.), Sambucus nigra L. (3 шт.), Populus italica Moench (10 шт.), Populus
nigra L. (7 шт.) та інші.
Міський парк культури і відпочинку (площа 9,6 га), що знаходиться
також у центральній частині Карлівки, на вулиці Леніна, включає заповідну зону «Дуби черешчаті» (площа 0,11 га), на якій зростає 19 дерев Quercus robur. Крім цього, в парку висаджено молодняк Betula pendula (8 шт.) і
Populus italica (9 шт.), сформована алея Acer negundo L. (21 шт.), ряд
Populus italica (10 шт.), Fraxinus excelsior (7 шт.), групи Tilia cordata (3
шт.), Sаmbucus nigra (4 шт.)
Парк ім. Ю. Гагаріна (площа 0,8 га) розміщений у житловому масиві
«Мрія», на розі вулиць Великотирновської та Ілліча. На його території
ростуть Fraxinus excelsior (5 шт.), Tilia cordata (4 шт.), ряд Syringa vulgaris
L. (8 шт.), Sаmbucus nigra (6 шт.).
Другий тип (обмеженого користування) об’єднує зелені насадження
промислових майданчиків, оздоровчих і навчальних закладів.
Зелені насадження Карлівської центральної районної лікарні сформовані із таких видів деревних рослин: Fraxinus excelsior (3 шт.), Populus
italica (5 шт.), Acer platanoides (10 шт.), Aesculus hippocastanum (6 шт.),
Acer negundo (4 шт.), Robinia pseudoacacia L. (3 шт.).
На території меблевої фабрики та заводу оздоблення меблів виявлено такі види дерев і кущів: Tilia cordata (9 шт.), Acer negundo (6 шт.),
Betula pendula (5 шт.), Aesculus hippocastanum (4 шт.), Populus italica (2
шт.), Syringa vulgaris (7 шт.) ВАТ «Карлівський машинобудівний завод»
озеленений 5 видами: Acer platanoides (9 шт.), Populus italica (4 шт.), Aesculus hippocastanum (4 шт.), Populus tremula (7 шт.), Populus nigra (6 шт.).
Зелені насадження дошкільних навчальних закладів (№4, №5, №6)
сформовані Sorbus aucuparia (28 шт.), Acer negundo (30 шт.), Betula pendula (5 шт.), Aesculus hippocastanum (10 шт.), Tilia cordata (15 шт.). На
території ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 зростають такі види дерев як: Betula pendula (7 шт.), Sorbus aucuparia (10 шт.), Thuya occidentalis (6 шт), Picea
abies (4 шт), Tilia cordata (4 шт.), Fraxinus excelsior (7 шт.). У складі дендрофлори території ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 зустрічаються Populus italica (7
шт.), Acer negundo (10 шт.), Cerasus vulgaris Mill. (8 шт.), Picea сanadensis
Britt.(4 шт.). Гімназія ім. Н. Герасименко №5 озеленена переважно такими
деревними рослинами як: Betula pendula (5 шт.), Malus silvestris (L.) Mill.
(3 шт.), Мorus alba L. (1 шт.), Armeniaca vulgaris Lam. (3 шт.), Cerasus
vulgaris (5 шт.), Ribes nigrum L. (6 шт.), Sorbus aucuparia (10 шт.).
До третього тип зелених насаджень Карлівки (спеціального призначення) входять захисні смуги вздовж вулиць Першотравневої, 60-річчя
Жовтня, Радевича, Коцюбинського і транспортних магістралей (вул. Леніна, Полтавська), де зростають такі види дерев і кущів: Populus italica (31
шт.), Salix fragilia L. (13 шт.), Betula pendula (9 шт.), Aesculus hippocastanum (16 шт.), Acer negundo (17 шт.), Fraxinus excelsior (21 шт.), Acer plat-

91

anoides (12 шт.), Sorbus aucuparia (13 шт.), Syringa vulgaris (14 шт.) та
інші.
Отже, зелені насадження м. Карлівка завжди виступають найважливішим фактором життєвого середовища людини, її праці, відпочинку й
культури. Щороку проводяться заходи щодо оптимізації озеленення міста,
зокрема збільшення та оновлення складу деревних рослин.
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ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ − ЗБУДНИКИ ЕВТРОФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
РІЧКИ ВОРСКЛИ
Авраменко Н.І.
Полтавська державна аграрна академія
Анотація. Розглядається процес евтрофікації природніх водойм. Підкреслюється, що головною причиною розвитку евтрофікації є збільшення
вмісту біогенних елементів (Р, N) у водоймі, що призводить до швидкого
розмноження водоростей. Наводяться приклади негативної дії евтрофікації
на оточуюче середовище. Характеризується зокрема евтрофікаційні процеси річки Ворскла, з якої проводився збір агроекологічної інформації.
Наведено результати досліджень із вивчення впливу біогенних речовин на
розвиток процесів евтрофікації. Розглядаються особливості динаміки чисельності водоростей у різних районах річки Ворскла.
Ключові слова:: евтрофікація, природні водойми, водорості, забруднення, біогенні елементи, якість води.
Постановка проблеми. Для річок, як і для озер, характерним є
масовий розвиток водоростей (цвітіння водойми). Одним із негативних
наслідків перенасичення ґрунтів і водойм хімікатами є евтрофікація водойм, пов'язана з підвищеним вмістом азоту та фосфору, «цвітінням» водоростей, їх накопиченням, розкладанням, інтенсивним поглинанням кисню з води, що спричиняє задуху водойм, і призводить до загибелі водяної
фауни.
Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми. З розвитком суспільства проблема чистої
води й охорони водних екосистем стає дедалі все гострішою, оскільки
стрімко посилюється вплив на природу, спричинений науково - технічним
прогресом і глобальними кліматичними змінами.
На території Полтавської області знаходиться 121 річка та водотік.
Найбільшими за довжиною, площею водозбору і водністю річками області
є Дніпро та його ліві притоки − Сула, Псел, Ворскла, Оріль, Хорол. Використання води в області становить 321 млн. м3. Загальна довжина Ворскли
— 464 км, в межах області − 226 км. Загальна площа водозбору — 14700
км2, в межах області — 8550 км2. Падіння річки — 0,3 м/км. За середній по
водності рік в гирлі річки витрата складає 28,5 м3/с, річний стік — 0,899
км3.
Проте в області недостатньо надається уваги очищенню дощових
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вод і промислових стоків, разом із якими до водойм потрапляють нечистоти й нафтопродукти. Не можна вважати задовільною охорону річок, значної шкоди яким завдає значна розораність як загальної території, що складає близько 80%, так й окремих заплав. Разом із тим, у річки області щорічно скидається близько 140 млн. м3 стічних вод. Це призводить до їх
замулення, обміління, розвитку необхідних умов для такого негативного
процесу, як евтрофікація водойм, порушення процесів самоочищення,
заростання, тобто масового розвитку водної рослинності [5].
Евтрофікація (від гр. eutrophia − добре харчування) − збільшення
вмісту біогенних речовин у водоймі, що викликає бурхливе розмноження
водоростей, зниження прозорості води й вмісту розчиненого кисню у глибинних шарах внаслідок розкладу органічної речовини мертвих рослин і
тварин, а також масову загибель донних організмів. Евтрофікація може
бути наслідком природного старіння водойми, внесення добрив або забруднення стічними водами.
Механізм впливу евтрофікації на екосистеми водойм є таким:
1. Підвищення вмісту біогенних елементів у верхніх горизонтах води викликає бурхливий розвиток рослин в цій зоні (в першу чергу планктонних водоростей) та збільшення чисельності зоопланктону, що харчується фітопланктоном. Як наслідок прозорість води різко знижується, глибина проникнення сонячних променів зменшується, що призводить до
загибелі донних рослин від нестачі світла. Після загибелі донних рослин
відбувається загибель організмів, чий життєвий цикл був з ними пов'язаний.
2. Водорості та бактерії, що сильно розмножилися у верхніх горизонтах водойми, мають набагато більшу сумарну поверхню тіла та біомасу,
аніж нормальний рослинний комплекс. При цьому в нічні години фотосинтез в цих рослинах не йде, а процес дихання продовжується, що потребує
затрат кисню. У результаті в передранішні години, особливо в теплі дні,
кисень у верхніх горизонтах води опиняється майже вичерпаним, і спостерігається загибель організмів, що мешкають в приповерхневих водах, від
нестачі кисню.
3. Велика кількість відмерлих організмів з верхніх шарів водойми
опускаються на дно, де проходить їхнє розкладення. Але, як вказано в п.
1, донна рослинність гине на ранніх стадіях евтрофікації, і виробництво
кисню тут майже не відбувається. Якщо ж взяти до уваги, що біопродуктивність завдяки евтрофікації збільшується, між виробництвом та споживанням кисню в придонних горизонтах спостерігається дисбаланс, кисень тут
стрімко витрачається, і все це призводить до загибелі бентосних організмів, навіть не пов'язаних з придонною рослинністю.
4. У донному ґрунті, позбавленому кисню, проходить анаеробне розкладення відмерлих організмів з утворенням таких сильних ядів як феноли та сірководень, які призводять до отруєння організмів у всіх ешелонах
водойми, що спричинює ще більш масоване відмирання, як наслідок додаткове збільшення споживання кисню при розкладенні органіки, і т.д.
За рівнем евтрофікації водойми поділяються на оліготрофні (слабко
евтрофіковані), мезотрофні (середньоевтрофіковані) та евтрофні (сильно
евтрофіковані). Іноді також в окрему категорію виділяють гіперевтрофні
(досить сильно евтрофіковані) водойми, такі, де евтрофікація призводить
до масового відмирання біоти та різкої зміни параметрів екосистеми [6].
Основними причинами «цвітіння» водойм є змив мінеральних добрив із сільськогосподарських полів та забруднення вод стоками тваринни-
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цьких комплексів. Недотримання екологічних вимог у ході проведення
сільськогосподарської діяльності і несанкціонована оранка земель майже
до зрізу води спричиняють змив ґумусу й збільшення площі еродованих
земель [4].
У глибоких водоймах цвітіння зазвичай відбувається у верхніх шарах, у мілководних − по всій глибині. При цвітінні переважає один або два
види мікроорганізмів. Цвітіння триває певний час, а потім зникає. Воно
може викликатися різними водоростями. На початку весни спостерігається
цвітіння діатомовими водоростями,− при цьому вода набуває жовтуватокоричневого кольору. У середині літа нерідко спостерігається цвітіння
водойм синьо-зеленими водоростями. [1]. До біогенних елементів, що саме
й спричиняють евтрофікацію, відносяться насамперед азот та фосфор у
різних органічних сполуках. Найбільше значення мають фосфор та азот,
що є обов'язковими елементами тканин будь-якого живого організму [2].
Мета − вивчення впливу чинників, які викликають евтрофікацію:
концентрації біогенних елементів, температури та освітленості води басейну річки Ворскла. Отримані результати дадуть змогу наближено прогнозувати масове виникнення планктонних водоростей ("цвітіння води" ) у водоймах влітку та розробити заходи боротьби з цим негативним явищем.
Зважаючи на вищевикладене, головними завданнями наших досліджень є:
- визначити кількісний склад мікроорганізмів у воді;
- встановити вплив мікроорганізмів на якість води;
- встановити вплив біогенних речовин (зокрема фосфору) на
евтрофікацію водойм;
- виявити причини евтрофікації водойм.
Предмет дослідження: евтрофікаційні процеси басейну р. Ворскла.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводили в різних районах річки Ворскли впродовж весняно-літнього періоду 2010 року.
Визначення вмісту речовин у воді проводили за стандартними методиками.
Колір, запах, осад, мутність, прозорість та присмак визначалися за загальними методами визначення органолептичних показників. Кількісний
склад водоростей визначалася шляхом прямого підрахунку в камері Горяєва. Визначення вмісту у воді азоту та фосфору проводилося за допомогою гетерополікомплексів із використанням екстракційного та сорбційного
розділення [3].
Результати досліджень. Для дослідження процесу евтрофікації
води в річці Ворскла було взято проби на глибині 0,2-0,5 м від поверхні
водойми, в різних районах м. Полтави та на околицях міста. Проби води
бралися між 12:00 та 17:00 годинами.
Як показують результати проведених нами досліджень води, в різних районах річки Ворскли, існує пряма залежність між вмістом у воді
азоту та фосфору і розвитком водоростей. Так, чим вищий вміст у воді
азоту й фосфору, тим масовішим є розвиток водоростей, що, відповідно,
посилює процес евтрофікації. Результати досліджень свідчать, що концентрація біогенних елементів і їхній режим залежать від інтенсивності біологічних і біохімічних процесів у водоймі та від кількості біогенів, що потрапляють у водойму зі стічними водами й поверхневим стоком на площі водозбору (табл. 1). Вважається, що надмірна евтрофікація водойм починається при вмісті у воді азоту в концентрації 0,2-0,3 мг/л, а фосфору – 0,010,02 мг/л.
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Таблиця1
Вміст речовин у різних районах річки Ворскли
Показники

с. Петрівка,
Полтавського
р-ну

м. Полтава,
вул. Сакко

м. Полтава,
вул. Б.
Хмельницького

Передмістя
Полтави

Запах, бали
Присмак, бали
- при 20°С
Кольоровість,
градуси
Мутність, бали
Осад

1
2

1
2

1
2

1
2

40,9

40,3

41,3

39,9

3,0
Піщаний,
сірий
23
7,5
28,0
873

3,2
Піщаний,
сірий
27
7,5
27,6
853

3,6
Піщаний,
сірий
28
7,2
28,3
945

3,7
Піщаний,
сірий
27
7,8
27,3
796

0,3
0,028

0,23
0,026

0,31
0,029

0,25
0,02

3,99

4,159

4,259

3,519

Прозорість, см
рН
Нітрати, мг/дм3
Сухий залишок,
мг/дм3
Азот, мг/л
Фосфор (фосфати), мг/л
Вміст водоростей

Концентрації азоту та фосфору характеризують трофність ("кормність") річки. Режим біогенних елементів розглядається як вихідний показник потенціальної евтрофікації.
У наших дослідженнях за контроль було взято показники води в
річці Ворскла, відібрані в районі села Петрівки, оскільки у цьому місці
відсутній значний антропогенний вплив. По вулиці Сакко (м. Полтава) та в
передмісті показники забрудненості води дещо підвищилися, а в районі
Південного вокзалу спостерігається найбільша забрудненість водойми за
всіма показниками, зокрема, за вмістом азоту, фосфору. Це в свою чергу
сильно підвищило кількість водоростей, що має значний вплив на процес
евтрофікації. Причиною підвищеного вмісту біогенних елементів є наявність у безпосередній близькості поблизу річки житлового масиву, Південного залізничного вокзалу, міських доріг і стічної труби ливневих вод,
злив із якої надходить у річку.
Згідно з результатами проведених досліджень, можна зробити висновок, що основними негативними наслідками процесу евтрофікації є :
- збіднення води киснем і створення гідроксичних умов;
- погіршення якості й прозорості води ;
- підвищення концентрації токсичних речовин − продуктів метаболізму планктонних водоростей .
- заростання водоймища, обміління, утворення на місці водойми болота.
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ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЛУЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНСЬКОМУ
ПРИАЗОВ’Ї
Байдіков Є.А.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Лучні системи є важливим елементом рослинного покриву і завжди
зазнавали значного антропогенного впливу. Тому у 2008-2010 рр. нами
було проведено дослідження стану лучних систем в Українському Приазов’ї на прикладі річок Молочної, Юшанли та Тащенак. Вивчення проводилося на пробних ділянках, в межах яких розташовувались облікові (n =
82) розміром 1х1 кв. м. Опис рослинності проводився за стандартними
геоботанічними методиками.
Найбільш поширеними чинниками які впливають на лучні системи є
ті, що пов’язані з сільськогосподарською діяльністю людини (випасання
худоби, розорювання та пожежі). Висока концентрація свійських тварин та
виїдання ними певних рослин, які найбільш відповідають їхнім смаковим
уподобанням, призводить до збіднення природних фітоценозів та домінування у їх складі переважно рудеральних рослин. Серед останніх у місцях
наших досліджень найпоширенішими виявились нетреба звичайна
(Xanthium strumarium L.) та амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia
L.). Але на ділянках з помірним випасом, у рослинному покриві домінують
тонконіг лучний (Poa pratensis L.), підмаренник м’який (Galium mollugo L.)
та люцерна посівна (Medicago sativa L.), в той час як амброзія та нетреба
представлені лише одиничними екземплярами. Випасання худоби також
впливає на дернину та грунт, які в цьому випадку ущільнюються, що
сприяє зростання випаровування вологи та висиханню більш глибоких
шарів ґрунту.
Вогонь у трав’яних ценозах впливає на ґрунт та рослини нетривалий час. Його інтенсивність залежить від кількості сухої підстилки. Однак
на згарищах відновлення травостою відбувається швидше, ніж на луках,
вкритих відмерлими рештками рослин [1].
Але в будь-якому випадку пожежа змінює конкурентні відносини на
користь злаків, тому що вони більш стійки до вогню, а ніж різнотрав’я [3].
Оранка найбільш сильно впливає на рослинний покрив, внаслідок
чого відбувається практично повне знищення фітоценозу.
Нами були проведені дослідження початкових стадій сукцесії на розораній ділянці заплави р. Юшанли у 2008-2010 рр. Виявилось, що на
перших етапах сукцесії розорану ділянку швидко захоплюють однорічні
рудерали (Xanthium strumarium L., Ambrosia artemisiifolia L.), які домінують у рослинному покриві, формуючи рослинний покрив. Невеликий відсоток ділянки займають подорожник великий (Plantago major L.), морківник альпійський (Silaum alpestre L.) та, подекуди, спориш звичайний
(Polygonum aviculare L.), але суттєвої ролі вони не відіграють, лише впливають на показники наземної фітомаси.
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Це пояснюється тим, що однорічники дають більшу кількість сходів і
розвиваються бистріше, в той час як клімаксні, більш стійкі до конкуренції
види, розвиваються повільніше, через що пізніше з’являються у рослинному покриві [2].
Але, не зважаючи на це, слід зазначити, що важливою проблемою
скрізь у Приазов’ї є скорочення видового різноманіття навіть у клімаксних
співтовариствах внаслідок майже повного зникнення видів «засновників»
серед них.
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ГРИБИ ЯК ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ШТУЧНИХ
ЕКОСИСТЕМ
Бееседіна І. С., Волжан А. А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Штучні насадження формуються людиною і характеризуються бідним видовим складом та постійною залежністю від її діяльності. Для встановлення у штучних насадженнях кругообігу речовин обов’язковим є наявність у них усіх компонентів екосистеми. Тому поява грибів, як типових
представників редуцентів у природних ценозах, свідчить про процес функціонування штучних насаджень як повноцінної екосистеми.
Матеріалами для підготовки статті стали результати досліджень видового складу грибів-макроміцетів штучних насаджень м. Карлівка (парку
«Дуби черешчаті») та м. Полтава (ботанічного саду ПНПУ імені В. Г. Короленка та приватної садиби за адресою вул. Моргуна, 14) проведених нами
за період літо 2007 – осінь 2010 року.
Метою роботи було з’ясування місця грибів у створенні стабільної
екосистеми в штучних насадженнях.
Дані дослідження проводилися на відокремлених територіях. Так,
штучно створений парк «Дуби черешчаті» має статус пам’ятки природи
місцевого значення. На його території зростають різноманітні листяні породи: Populus, Acer, Betula, Aesculus, Тilia (вік понад 30 років). Найціннішими деревами парку є 73 одиниці дуба звичайного (віком понад 100
років). На території парку нами виявлено 28 видів грибів-макроміцетів, які
належать до 17 родів 8 родин і 3 порядків класу Basidiomycetes. З них
78% (22 види) грибів є сапрофітами, що беруть участь у розкладі рослинних решток і в утворенні гумусного шару. З них функцію ксилотрофів, які
приймають участь у розкладі пеньків та спиляних частин дерев, виконують 16 видів (57% від загальної кількості грибів-макроміцетів знайдених
на території парку). Це гриби переважно з родів: Mycena (Fr.) F. R. Gray,
Pholiota (Fr.) Kumm. та Ganoderma Karst. Em Pat. Роль гумусових та підстилкових сапрофітів, які здійснюють деструкцію опаду та сприяють утворенню гумусу виконують 6 видів грибів (21%), які представлені родами
Agaricus Fr. Emend. Karst., Coprinus (Fr.) S. F.Gray incl та Marasmius (Rea)

97

Sacc. et Trott. Серед мікоризоутворюючих грибів зафіксовано тільки 2
види (7%), із незначною кількістю плодових тіл. Таким чином нами встановлено, що за 30 років існування парку в ньому з’явилися представники
грибів із різних екологічних груп, які сприяють процесам кругообігу в
екосистемі і прискорюють її відновлення.
Окремим напрямком наших досліджень стало виявлення паразитичних грибів-макроміцетів, оскільки у парку за останні 5 років було втрачено
6 одиниць вікових дубів. Нами виявлено 4 види (15%) грибів-паразитів із
порядку Aphilophorales. Найбільш розповсюдженим і небезпечним для
Quercus виявився Phellinus igniariu (L. еx Fr.) Quel., який спричиняє сильнодіючу центральну білу гниль. Підраховано, що ними вражено понад 15%
дерев парку. На трьох дубах плодові тіла були виявлені на стовбурах на
висоті 2-3 м над землею. На жаль, такі дуби неможливо врятувати навіть
при відповідному догляді. На інших деревах плодові тіла зафіксовано на
окремих гілках крони, своєчасне їх видалення може суттєво покращити
стан уражених дерев і продовжити їхнє життя. Ця інформація передана
нами до комунального господарства м. Карлівка, з метою проведення
термінових робіт із ліквідації джерел зараження спорами трутових грибів,
особливо Phellinus igniarius, інших насаджень парку пам’ятки природи
«Дуби черешчаті».
На протязі 2007-2010 років нами здійснювалося дослідження грибів-макроміцетів у м. Полтава на територіях приватної садиби (вул. Моргуна, 14) та ботанічного саду ПНПУ імені В. Г. Короленка, де було виявлено
27 видів (відповідно 17 та 15 видів) макроміцетів, які належать до 17 родів
7 родин і 3 порядків класу Basidiomycetes. Екологічні групи за кількістю
видів розподілено таким чином: ксилотрофи – 12 видів (45% від загальної
кількості грибів-макроміцетів знайдених на території приватної садиби та
ботсаду), паразити – 6 видів (22%), ґрунтові сапрофіти – 7 видів (26%) та
підстилкові сапрофіти – 2 види (7%). Значне переважання в штучних
насадженнях грибів-ксилофітів пояснюється наявністю на досліджених
ділянках значної кількості решток рослин, а саме: пеньків, сухих гілок,
наявності місць зберігання колод спиляних дерев. Ділянки з непорушеним
опадом (листя, хвоя) та наявність ґрунту з високим вмістом гумусу є сприятливим середовищем для появи грибів сапротрофів, особливо з родів
Agaricus та Coprinus. Значна кількість грибів-паразитів пояснюється наявністю старих, ослаблих дерев, які зазнали механічних ушкоджень унаслідок сильних вітрів та будівельних робіт на території ботанічного саду.
Найбільш небезпечним для відділу плодово-ягідних культур навчальнодослідної ділянки є вид Phellinus pomaceum (Pers.) Maire, що паразитує на
Prunus spinosa та Prúnus armeniáca. Чим старіше насадження, тим кращі
умови для появи різноманітних видів грибів-макроміцетів, що було нами
підтверджено зборами на території приватної садиби, де більшу її площу
займає старий сад.
Більшість виявлених видів грибів-макроміцетів є типовими для природних екосистем. Штучні насадження формуються переважно з представників родів, що розповсюдженні в природних екосистемах – дуб, липа,
верба, клен, тополя, що є підставою для заселення їх грибами з природних угруповань. Ботанічний сад – особливий тип території, що має колекції деревних, чагарникових і трав’янистих порід відкритого і закритого
ґрунту. Тому більшість посадкового матеріалу привезено з інших регіонів
України. Крім того, для вирощування в теплиці рослин постійно поновлюється ґрунт. Ми вважаємо, що саме це пояснює знахідки на досліджуваній
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території трьох рідкісних для України видів грибів: Agaricus vaporarius
(Vitt.) Mos. (на ґрунті у теплиці), Lepiota cepaestipes (Fr.) Kumm. s. J.
Lange (теплиця, в горщику з Ficus benjamina), Lepiota brunneo-ircarnata
Crod. et Mart. (на ґрунті під Pseudotsuga). У парку «Дуби Черешчаті» були
зафіксовані рідкісні для регіону Лівобережного Лісостепу України, види
грибів: Agaricus bisporus (Quel.) Sacc., Coprinus niveus (Fr.) Fr., Mycena
alcalina (Fr. Ex Fr.) Kumm та Tricholoma columbetta (Fr.) Quel.
Таким чином, можна зробити висновки, що штучні насадження поступово заселяються грибами-макроміцетами, їх поява залежить від наявності потрібного субстрату (опад, сухі гілки, механічні ушкодження живих
дерев та ін.). Появу плодових тіл на опаді виявлено на ділянках із молодими насадженнями дерев (вік насадження 3-4 роки), а появу грибівксилотрофів зафіксовано на сухих частинах дерева на другому-третьому
році після їх всихання (Pleurotus ostreatus, Flammulina velutipes). Мікоризоутворюючі гриби з’являються значно пізніше (через десятки років).
Таким чином формування стабільної екологічної екосистеми відбувається
поступово і більш-менш завершує формування у віці 40-50 років. За цей
час проходить заселення насаджень грибами з основних екологічних груп,
що займають чільне місце в екосистемі, аналогічно до природної. Аналіз
видового складу грибів-макроміцетів штучних насаджень слугує показником її рівня сформованості та сталості. Від віку та видового складу штучних насаджень залежать якісні та кількісні показники мікоризоутворюючих
грибів, які відображають ступінь сформованості екосистеми в цілому.

АПРОБАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ ПЕРЦЮ
СОЛОДКОГО В УМОВАХ ПРИСАДИБНОЇ ДІЛЯНКИ ОКОЛИЦЬ
МІСТА КАРЛІВКИ
Воронцова С.С., Оніпко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Перець солодкий походить від гострого по мірі його пересування на
північ і окультурення. На початку цивілізації плоди перцю були дрібними
та гострими. Шляхом багаторічного відбору, що проводився людиною з
давніх часів, під впливом добрив та інших сприятливих факторів були
отримані крупноплідні форми, які вирощують в наші дні. Основна властивість перцю в тому, що йогоплоди містять велику кількість вітамінів[3]. За
вмістом вітаміну С перець перевищує всі овочеві культури. У залежності
від сорту, умов вирощування і ступеня зрілості плоду, вміст вітаміну С –
100-200 мг/100г сирої речовини, а в деяких сортів може збільшуватися –
до 300 мг/100г[1]. Плоди перцю багаті вітаміном Р (до 140-170
мг/100г),що впливає на фізіологічні властивості організму[2]. Перець також містить фізіологічно важливі для організму людини речовини: глюкозу, фруктозу і сахарозу. В його плодах міститься до 15% білку; 0,95%
жиру; 0,5% солей калію; 0,13% натрію; 0,16% заліза (солі заліза підвищують гемоглобін крові)[4]. Приємний аромат плодів перцю визначається
наявністю в них ефірної олії, концентрація якої коливається від 0,1 до 1,25
% на суху речовин. Завдяки своїй харчовій цінності перець отримав широке розповсюдження на всіх континентах земної кулі.
На сьогодні відомо понад 2000 сортів перцю солодкого, які відріз-
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няються особливостями пристосування до вирощуваня в певних регіонах.
Саме тому з метою підвищення вирощування цієї цінної вітаміноносної
культури необхідно досконало вивчити апробаційні особливості перспективних сортів у регіоні. Дослідження сортів перцю солодкого проводили в
2009, 2010 роках в умовах присадибної ділянки на околицях міста Карлівки Полтавської області. В цілому погодні умови в роки проведення досліджень були сприятливі для розвитку рослин і формування врожаю перцю
солодкого. В досліді вирощували розсаду сортів Айвенго, Атлант, Еней,
Султан, Червоний лицар, Золота Тамара, Золоте руно, Білозерка, Богатир
Подарок Молдови та гібридів ЮпітерF1, СамандерF1, КлаудіоF1, АденF1.
Насіння різних сортів висівали в строки, відповідно досліджуваних варіантів для отримання різновікової розсади, яку висаджували у відкритий грунт 25 травня з розрахунку 8 рослин на метер квадратний. Повторність у
дослідах трикратна, варіанти розміщені методом рендомізації. Метою проведених досліджень було вивчення та виділення сортів, які були б найбільш продуктивними та пристосованими до умов району дослідження.
Отже, вирішення проблеми продуктивності даної культури полягає в наявності відносно холодостійких і скоростиглих сортів перцю[5]. За контроль
взято сорт Подарок Молдови, вирощений розсадою без пікірування віком
60 діб. Порівнюючи варіанти за біометричними показниками, можна виділити сорти з найвищим рівнем висоти, діаметру стебла біля кореневої
шийки, кількістю бутонів – Айвенго, Атлант, Еней, Богатир. У розсади
сортів Айвенго, Атлант, Еней довшого строку вирощування був більший
"забіг" розвитку, вона висаджувалася при наявності бутонів. Перший збір
урожаю проводили у варіантах вирощування розсади сортів Золоте
руно, Білозерка (29-30.07), - Червоний лицар, , Еней, Султан в різні
строки з 2.08 по 7.08, - 1.08 - 3.08, тоді як в гібридів Клаудіо F1, Аден F1
дату одержання урожаю відмічали дещо пізніше 12.08 - 13.08. Проведені
спостереження за проходженням фаз розвитку рослин показали, що у всіх
варіантах досліду період від висаджування розсади до початку утворення
врожаю становив 70-90 діб. Головним чином на проходження фаз розвитку мали вплив біологічні особливості сорту. Період від цвітіння до першого
збору плодів значної відмінності по варіантах досліду не мав і тривав 2837 діб. Найбільша тривалість періоду плодоношення була у перцю солодкого сортів Айвенго, Атлант, Еней, Султан. У варіантах де вирощувалася
розсада сортів Золота Тамара, Золоте руно спостерігаємо більш пізні строки початку плодоношення, що пов'язано з дещо меншими параметрами
розсади та подовженням всіх фенологічних фаз розвитку рослин. Ці варіанти відзначались і меншою тривалістю періоду плодоношення - 48-49 днів.
У результаті досліду одержано високий показник продуктивності рослин
перцю солодкого представлену у сортах Червоний лицар, Еней, Султан
прибавка врожаю яких становила 1,5-7,7% до контролю. Врожайність у
варіантах, де досліджувалися сорти Айвенго та Атлант відмічалась дещо
вищим рівнем і становила 6.0 кг на м² та 7.0кг на м² відповідно.
Отже, для одержання харчової, вітаміноносної, здорової продукції
та забезпечення населення свіжими плодами доречно вирощувати такі
сорти перцю солодкого як: Султан, Еней, Айвенго та Атлант.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ
CACTACEAE
Гомля Л.М., Коба Є.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кактуси - дуже світлолюбні рослини, переважна більшість їх не витримує затінення. Коли не вистачає світла, стебла видовжуються, стають
тонкими, верхівки бліднуть, колючки залишаються недорозвиненими. Такі
рослини не мають природного забарвлення, легко уражаються хворобами
та пошкоджуються шкідниками і майже не цвітуть. Максимум сонячного
освітлення потребують високогірні, біло опушені і з густими колючками
кактуси. При помірному освітленні можна вирощувати більш зелені види
(опунції, зелені мамілярії та ін.). Рослини, що ростуть у тропічних лісах
(епіфіллюми, рипсаліси, зигокактуси та інші) і трав'янистих саванах під
високими деревами й травою, можна культивувати у півтіні.
Сукулентні рослини не потребують великої кількості води, але треба знати, коли і як їх поливати. Влітку слід поливати регулярно, але не
надмірно. Потрібно індивідуально підходити до кожної рослини, враховуючи її стан, температурні та погодні умови. В період росту кактуси зволожують переважно вранці - обприскуванням, поступово зменшувати полив.
Під час зимового поливу треба підвищувати температуру в приміщенні.
Якщо рослини взимку утримувати за температури 3-5° С, їх можна зовсім
не поливати. З настанням перших теплих днів, коли вже пригріває сонечко
і кактуси почали рости, можна починати їх обприскувати і обережно поливати дощовою або водопровідною водою кімнатної температури. До водопровідної води корисно додати торфову кришку і настояти добу, тоді жорсткість води значно знижується. В холодні дні воду рекомендується підігрівати до 30-35° С. Не слід намочувати стебло під час поливу й надмірно
перезволожувати землю в горщиках, це може призвести до загнивання
рослин.
Кактуси дуже чутливі до свіжого повітря, тому їх потрібно утримувати в приміщеннях, де є вентиляція, але без протягів.
Пересаджувати кактуси краще навесні, коли рослини вже починають рости. Перед пересаджуванням, щоб земля легше відокремлювалась
од коріння, рослини кілька днів не поливають. Висаджувати треба в чистий глиняний або пластмасовий посуд з отворами для стікання води, які
закривають черепками. У горщик насипають дренаж і невеликий шар землі. Після цього коріння рослин вільно розміщують у горщику та засипають
субстратом. Пересаджені кактуси спочатку розміщують у півтіні і кілька
днів не поливають. Молоді рослини, що ростуть у малому посуді, потрібно
щороку пересаджувати. Великі літні екземпляри пересаджують через кожні 2 – 3 роки.
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Кактуси, як і всі рослини, чутливі до додаткового мінерального підживлення, яке корисно робити під час вегетації рослин. Якщо їх регулярно підживлювати, то можна рідше пересаджувати. Епіфіти та ехінопсиси
можна підживлювати також органічними добривами.
У ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка зібрана велика кількість представників
родини Cactaceae. У колекції широко представлені такі роди: Анцістрокактус, Астрофітум, Айлостера, Цереус, Клейстокактус, Циліндропунція, Ехінокактус, Епітеланта, Гімнокактус, Гіснокаліціум, Опунція, Ребютія. Така
різноманітність родини дає можливість проводити екскурсії, уроки та лабораторно-практичні заняття в теплицях ботанічного саду. Розглянута
група рослин може використовуватися як для озеленення так і для вивчення з метою дослідження. Також ці рослини можна вирощувати в домашніх умовах, що дає змогу створити більш широке уявлення про різноманіття рослинного світу. Тому родина Cactaceae у навчальному процесі
потребує подальшого вивчення та дослідження.
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ВИКОРИСТАННЯ КЛЕМАТИСІВ У ДЕКОРАТИВНОМУ САДІВНИЦТВІ
Гомля Л.М., Крикун Я.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Клематиси заслуговують, що їх називали «королями» витких рослин, і в декоративному садівництві їм відводять особливе місце. Приваблення та окраса клематисів обумовлені різноманітним забарвленням та
рясними квітками (від 500 та більше квіток, що квітують одночасно на
одному кущі) довготривалістю цвітінням (до 3 – 4 місяців), а також здатністю багаторазового використання цих чудових квітів, що прикрашають
ландшафт з весни до глибокої осені.
Найбільш красиві та широко відомі великоквіткові клематиси, квітки
яких 12-20 см у діаметрі мають різноманітне забарвлення. Із-за рясного
цвітіння вони незамінні у вертикальному озелененні, але ними краще
всього прикрашати невеликі ділянки стін, огорож площею до 4-5 м при
висоті не більше 2,5 (3) м. Великоквіткові клематиси потрібно висаджувати на парадні місця та для утворення оригінальних декоративних клумб.
Красиво виглядають вони на газонах або полянах, у садах та парках, біля
стін будинків, де їх висаджують на опорах або біля окремих невеликих
дерев та кущів, які виконують роль опори, а також у поєднанні з трав'янистими квітковими рослинами.
Поряд з великоквітковими заслуговують на увагу і середньоквіткові
та дрібноквіткові клематиси. Це оригінальні, чудові та скромні ліани, які
використовують для вертикального озеленення великих поверхонь. Багато
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з них завдяки різноманітній формі та забарвленню невеликих квіток (наприклад, к. гірський, к. пекучий, к. волотевидний, к. Редера, к. техаський) виглядають більш привабливими, за деякі великоквіткові клематиси.
Вкриті квітками пагони клематисів надають ділянці своєрідну привабливість, а в засушеному стані їх можна використати зимою в різних
композиціях [2].
Квітують кліматиси в різний час: одні види – рано весною, інші – в
спекотний період літа, треті – глибокою осінню і навіть взимку, коли квітучих рослин недостатньо, і це значно підвищує їх цінність. В середній смузі
цвітіння клематисів розпочинається в червні та продовжується до вересня
– жовтня. У багатьох регіонах ранні квітки (в червні) спостерігаються у
таких дикоростучих видів, як, наприклад, к. прямий, к. суцільний, к. шестипелюстковий, потім – к. пекучий, к. тангутський, к. східний. Чудовою
прикрасою парків, скверів, присадибних ділянок у зимовий період можуть
стати вічнозелені види клематисів.
Прямостоячі (кущові) клематиси можна використовувати для групових та поодиноких посадок на газонах, для кам'янистих гірок, садів, бордюрів (при висоті від 20 до 50 см), узеленення низьких об'єктів (к. кущова
ф. Лопастева, к. прямий, к. прямостоячий, к. шестипелюстковий, к. суцільний, «Загадка»). Іноді їх висаджують на клумбах та в квітниках.
Для досягнення декоративного ефекту слід враховувати деякі біологічні особливості клематисів. Так, у одних сортів та гібридних форм
квітки розміщуються на рослині рівномірно зверху до основи куща. Такі
сорти незамінні для утворення композицій «килимового» типу (наприклад,
«Космічна мелодія», «Ювілейний-70»). У інших квітки формуються на
кінцях пагонів, і такі клематиси використовують як «гірлянди», не спадаючі «каскади» (наприклад, «Альпініст», «Серенада Крима»). Для деяких
сортів кращими опорами є не вертикальні, а горизонтальні, наприклад у
вигляді зонтика, а також можна використати схили, відкоси, горизонтальні
поверхні, що зробить ділянку оригінальною [3].
Чудові композиції можна створювати з сортів з квітками різного забарвлення, наприклад синій з білим, фіолетовий з голубим, червоний з
білим, рожевий з білим. Види та сорти з синіми та фіолетовими квітками
краще розміщувати для огляду на близькій відстані, а з далеку – добре
виглядають клематиси з білими, рожевими, жовтими та іншими світлими
квітками. Чудово виглядають клематиси з світлозабарвленини квітками на
темному фоні стіни, огорож, густої зелені дерев, кущів. Сорти з оригінальним відтінком або формою квіток бажано висаджувати на передньому
плані для кращого огляду [4].
Можливості застосування клематисів не обмежується лише їхнім
вирощуванням у парках і скверах, балконах та лоджіях. Квіти багатьох
сортів, форм і видів добре зберігаються зрізаними (10-15 днів). Більш
стійкі ті, які розпустилися до зрізу. Зрізувати їх краще ввечері, берегти
вночі в ємкості (ванна, ночви) з водою, щоб вони увібрали вологу, і лише
потім складати букети.
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ДО МОРФОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКРЕТОРНОЇ
СТРУКТУРИ КОНОПЕЛЬ(CANNABIS SATIVA L.)
Горшкова Л.М., Коваль Л.В., Богданова А.С.
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
Живі організми-це відкриті системи, для існування яких потрібен
зв’язок з навколишнім середовищем. Процеси поглинання, засвоєння речовин з навколишнього середовища та утворення і виділення кінцевих
продуктів є сутністю обміну речовин. Фізіологічні виділення, або секреція,
у рослин відбувається на клітинному, тканинному,органному рівні, а також
на рівні всього організму. У рослин, на відміну від тварин, виділення речовин, або секреція, притаманна кожній клітині. У процесі еволюції виникли,
а також удосконалились специфічні їх функції, тому був забезпечений
процес виживання та їх розвиток. Характерною ознакою є скоординованість біохімічних перетворень, хоча окремі процеси перетворення відбуваються на певних ділянках клітини, чи в специфічних органелах клітини.
Результати досліджень Саламатової Т.С. і Зауралова О.А [2] показали, що виділення або секреція рослин охоплює виведення з організму
продуктів обміну речовин - надлишку води, солей, біологічно активних
речовин, чужорідних чи токсичних сполук, які формуються в процесі життєдіяльності організму. Згідно класифікації О.А. Зауралова, всі виділення,
які відбуваються на рівні всього організму, розділені на дві групи - внутрішні та зовнішні виділення. До групи зовнішніх виділень відносяться виділення, що локалізовані в залозах. Це ефірні олії, нектар, мінеральні солі,
ловчий слиз.
Особливої уваги заслуговує вивчення секреторної структури у конопель, яка пов’язана з локалізацією біологічно активних сполук – каннабіноїдів. Ці сполуки є психотоміметичними, і діють на центральну нервову
систему людини.
Відомо, що трихоми рослин різноманітні, вони відрізняються за формою і розмірами. На відміну від простих трихом, є складніші секреторні
структури, які називаються залозами. Наприклад, жалкі волоски кропиви
(Urtica) пов’язані з виділенням мінеральних речовин. Кожен волосок представляє собою капіляр, просочений карбонатом кальцію внизу і кремнієм
зверху. Сік кропиви досить складна речовина, яка містить гістамін, ацетилхолін та інші сполуки. На бруньках молодих листків (липи та інших дерев) спостерігаються клейкі волоски, які продукують слиз. Аналіз цих
виділень показав, що це, в основному, суміш терпенів. Групи рослин, які
мають секреторні структури і виділяють мінеральні речовини досить різноманітні.
Вивчення зовнішньої секреторної структури на вегетативних і генеративних органах конопель показали присутність різноманітних залозистих і не залозистих епідермальних відростків. Найперші відомості про вивчення цих волосків знаходимо у класичних роботах G. Briosi та F. Tоgnini
[5], які дають уявлення про секреторну функцію залоз, що вкривають
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листки та інші органи конопель. З судової точки зору, широко вивчались
також і не залозисті трихоми, такі, як цистолітові волоски. H.Asabina,
M.Ono, K.Takanashi and V.Ono [3], R. Bauquet [4], H. Mohan, Ram, R.Nath
[6], представили багато аспектів морфології залозистих волосків у марихуани. Перш за все встановлено, що залозисті волоски відрізняються характерною структурою – складаються із головки, ніжки (стебельця) і без
них. Плоский диск деяких або багатьох клітин вкритий секреторним продуктом.
Наші дослідження показали, що нижні сторони листків конопель
порівняно з верхніми були опушені у значно більшій мірі епідермальними
відростками. У міру старіння листків спостерігалися зміни форми покривних волосків. Волоски на нижніх ярусах листків набували зігнутої ротортоподібної форми. На верхніх, молодих і активно фотосинтезуючих листках вони залишалися тонкими по всій довжині, з ледь помітним потовщенням донизу.
Кількість волосків на одному мм2 першої та четвертої пари складало
0,5-0,7, на десятій та чотирнадцятій парі 2,5-3,0 і більше штук. Аналіз
дрібних листків, розташованих на суцвітті, показав, що окрім епідермальних волосків незалозистого типу, були відмічені залозисті головчатоприкріплені волоски у вигляді блискучих голівок кулеподібної форми.
Відмічалося скупчення речовини аморфного типу – оксалату кальцію, що є
характерним для конопель. Стебла до цвітіння, як і дрібні листки, були
вкриті криючими трихомами. У період цвітіння–дозрівання насіння були
виявлені головчасто-стебельчасті залозисті волоски [1]. На пилкових зернах, квітках і насінні залозисті і покривні волоски не виявлені. (табл.1)
Таблиця 1
Вміст каннабіноїдних сполук у генеративних органах конопель, сорт ЮСО-29
Каннабіноїди (бали)

Органи, які аналізувалися*
Квітки з пилком
Насіння
Каннабідіол (КБД)
Слабкі сліди
Сліди
Тетрагідроканнабініол(ТГК)
0
Сліди
*Залозисті та покривні волоски відсутні

Багаточисельні аналізи показали, що на великих листках стебла
відмічені покривні волоски одного типу – криючі трихоми. Залозисті волоски не були знайдені. (табл.2).
Таблиця 2
Вміст каннабіноїдних сполук у великих листках конопель,
сорт ЮСО-29
Пари
листків
2
5
9
10
11
13
14

Кількість покривних
Каннабідіол
волосків, штук (мм2 )*
(КБД)
0,75
3
0,5
3
0,5
4
1,25
4
1,25
4
0,5
4
1,25
5
*Залозисті волоски відсутні
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Тетрагідроканнабініол
(ТГК)
8
5
8
8
8
8
10

Проте результати аналізів свідчать, що каннабіноїдні сполуки містились у листках, починаючи з першої пари (Табл. 2). Верхні пари листків
містили більшу кількість каннабіноїдів у порівнянні з нижніми. Особливо
велика кількість цих сполук виявлена у дрібних листках і оцвітині [1].
Одержані результати свідчили, що на вегетативних і генеративних
органах сформована структура, яка служила місцем локалізації каннабіноїдних речовин.
Описані раніше залозисті волоски, які вкривають оцвітину, були відсутні на великих листках стебла, пилку, квітках та насінні, але каннабіноїдні сполуки були наявні. Результати дають можливість припускати, що
утворення каннабіноїдних сполук пов’язано з окремими внутрішніми секреторними структурами – видільними клітинами, розсіяними серед інших
тканин. Ураховуючи, що перелічені органи рослин містили каннабіноїдні
речовини, можна припустити, що «вмістилища» для каннабіноїдів різноманітні за формою, величиною, а можливо й за походженням. Ці результати
дають підставу вважати, що каннабіноїдні сполуки локалізовані як у зовнішній видільній тканині – залозистих волосках різного типу, так і у внутрішніх, можливо, видільних клітинах.
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ТИПИ СТРАТЕГІЇ SCILLA SIBERICA HAW. I SCILLA BIFOLIA L. НА
ТЕРИТОРІЇ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ
Грицай І.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Згідно з класифікацією стратегії видів весняних синузій
О.В. Смирнової [2], S. bifolia і S. siberica віднесені до конкурентів (віолентів) та конкурентно-толерантних видів.
Однією із вагомих ознак стратегії є особливості онтогенезу [3]. Конкурентні властивості видів роду Scilla підтверджуються тривалим повним
онтогенезом (до 30 років). Тривалість генеративного періоду є довшою за
тривалість прегенетативного. Вегетативне розмноження інтенсивно проходить саме на рівні зрілих генеративних особин. Слід зазначити, що формування дочірніх цибулин добре виражено лише у S. siberica, що призводить
до деякого омолодження особин. Особливості індивідуального розвитку
S. bifolia характеризуються нижчою здатністю до вегетативного розмноженням. Негативний екологічний вплив на особини S. bifolia і S. siberica
призводить до уповільнення (чи припинення) утворення клональних особин. Таким чином у рослин зберігаються ресурси для подальшого існуван-
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ня, і вони набувають ознак стрес-толерантів.
Важливою диференційною ознакою популяцій є репродуктивна здатність особин. Для оцінки життєвих стратегій видів рослин обґрунтовано
використовується показник репродуктивного зусилля (RE). Це консервативна видова ознака, яка характеризується відносною сталістю. Порівняння значень RE S. bifolia і S. siberica у відмінних еколого-ценотичних умовах дозволяє прогнозувати зміну поведінки видів. В умовах широколистяних лісів із домінуванням Aegopodium podagraria та незначною участю
видів весняних синузій показники RE S. siberica знаходяться у межах 68%. Зниження значень RE прямо пропорційнe збільшенню кількості видів у
весняних угрупованнях чи домінуванню конкурента літньої синузії Carex
pilosa (рис. 1.). У такому випадку S. siberica утримуючись на своїй території, характеризується переходом до стрес-толерантного типу стратегії.
Оскільки особини виду зазнають тиску із боку інших конкурентів, згідно
класифікації типів стратегій К.А. Малиновського [1], набувають ознак
фітоценотичних патієнтів – К-Sк тип. Зниження затрат ресурсів на генеративну сферу відбувається у перезволожених умовах, що також слід розглядати як ознаку стрес-толерентного типу стратегії. У даному випадку
поведінка обумовлена
умовами екотопу, у зв’язку з чим популяції
S. siberica характеризуються як ектопічні патієнти – К-SL типу. У місцях
експансії у невластиві S. siberica чагарникові і степові угруповання із задовільним гідрорежимом та помірним ценотичним навантаженням поведінка особин виду змінюється у напрямку спрямування ресурсів на генеративну сферу. При цьому значення RE перевищують 10%, особини
набувають ознак R-стратегів – K-R тип.
У лімітуючих умовах, зокрема, у складі степового злакового різнотрав’я, показники RE знижуються, але знаходяться у межах, що відповідають експлерентам. Підтвердженням градації популяцій S. siberica за здатністю до набуття вторинних типів стратегій є показники насіннєвої продуктивності.

107

108

Рис. .1. Типи стратегій Scilla bifolia i Scilla siberica залежно від значень репродуктивного зусилля (RE)

Нами відмічена тенденція до зростання кількості насіннєвих зачатків в умовах незначної ксерофітизації у популяціях, що розміщуються на
схилах, переважно в екотонних смугах, чагарникових чи степових угрупованнях. Зниження показників ПНП простежується на перезволожених
(заболочених) ділянках. Схожі вторинні типи стратегій у відповідних
умовах властиві S. bifolia. В угрупованнях широколистяних лісів із відносно помірним тиском домінантів весняних угруповань значення RE коливаються у межах 6-8%.
Зі зростанням участі видів у складі весняних синузій та на заплавних ділянках, значення RE S. bifolia дещо знижується, що вказує про набуття ценопопуляціями вторинного стрес-толерантного типу стратегії.
Ознаки експлерентів виявляються у більш посушливих (ксерофітних) умовах, де ценопопуляції приурочені до чагарникових угруповань.
Слід відмітити різний вияв поведінки видів у мішаних лісах на супіщаних
ґрунтах. У таких умовах S. bifolia зберігає первинний К-тип стратегії, на
що вказує його домінуюча роль у складі весняних синузій. По-іншому
реагує на дані умови S. siberica. Зниження показників RE та морфометричних параметрів вказує про набуття ознак вторинного – К-S типу стратегії.
Вплив біотопічного чи ценотичного тиску на види роду Scilla, здебільшого,
призводить до посилення ознак стрес-толерантного типу стратегій, що
виявляється у зниженні величин більшості морфометричних показників. В
угрупованнях із насиченням видами весняних синузій, особини S. bifolia і
S. siberica характеризуються зниженням загальної фітомаси, кількості
квіток, площі листкової поверхні, розмірних показників підземної і надземної частин.
За типами первинної стратегії види роду Scilla належать до віолентів (К-стратеги). Проте, за конкурентною спроможністю досліджувані види
є слабкими конкурентами щодо інших К-стратегів весняних синузій. Конкурентні властивості видів суттєво проявляються у ценозах широколистяних лісів. На території рівнинної частини України S. bifolia і S. siberica характеризуються перехідними типами стратегій – конкурентно-стрестолерантної (К-S) та конкурентно-рудеральної (К-R) в умовах, далеких від
оптимальних. К-S стратегія, що проявляється у зменшенні затрат на генеративну
систему,
має два
напрямки:
згідно
з
класифікацією
К.А. Малиновського [1] тип К-SК (фітоценотичні патієнти) рослини набувають в угрупованнях зі значною участю домінантів літніх синузій, переважно Carex pilosa чи насиченості видів весняних угруповань. На вологих
ділянках спостерігається перехід до типу К-SL (екотопічні патієнти) стратегії.
Посилення ксерофітизації та перехід рослин у нетипові (чагарникові
і степові) екотопи призводить до набуття популяціями вторинної К-R стратегії, що супроводжується зниженням інтенсивності формування вегетативних органів, натомість посилюється значущість генеративних органів і
відповідно насіннєвого розмноження.
На території рівнинної частини України встановлений різний прояв
поведінки видів роду Scilla, зумовлений едафічними умовами. У мішаних
лісах на супіщаних ґрунтах S. bifolia зберігає первинний К- тип стратегії,
що підтверджується домінантною роллю виду у складі весняних ценозів.
По-іншому реагує на дані умови S. siberica, у якої зниження показників RE
та морфометричних параметрів вказує на набуття ознак вторинного – K-S
типу стратегії.
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СОРТОВИВЧЕННЯ ВИДУ SOLANUM TUBEROSUM L. В УМОВАХ
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ
Губська М.С., Оніпко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Серед господарських культур картопля займає одне з перших місці
за різноманітністю використання. Вона є одночасно продовольчою, кормовою і технічною культурою. Бульби картопля мають високі смакові і поживні якості сприятливий для здоров’я людино хімічний склад. Вони містять
від 14 до 25% крохмалю, 1,5-3% білка, 0,8-1,0% мінеральних речовин,
багато вітамінів С, групи В, РР, каротиноїдів. Використовують картоплю
для приготування більше двохсот страв, крохмаль використовують у кондитерському, ковбасному, текстильному та іншому виробництві. Картопля
має велике значення як кормова культура. У багатьох країнах вона є важливим кормом для годівлі свиней і птиці. За виходом кормових одиниць
картопля поступається лише перед кормовими буряками і кукурудзою. Для
ВРХ на корм використовуються відходи від технічної переробки бульб –
барда, вичавки тощо. Бульби картоплі цінна сировина для виробництва
крохмалю, спирту, глюкози, декстрину та іншої продукції. З 1тони бульб
одержують в середньому 1,4ц крохмалю, 95л спирту, 1ц декстрину. Картопля як просапна культура очищує поде від бур’янів, під неї вносять
органічні добрива и тому є кращим попередником для зернобобових, зернових, льону-довгунця та інших культур [5].
В умовах виробництва інколи досить швидко сорт втрачає свої господарські показники та продуктивність через високу сприйнятливість до
хвороб або можуть виникати проблеми з підтримання сортової чистоти,
коли сорт майже перестає відповідати потребам відмінності, однорідності
та стабільності. В Україні офіційно зареєстровано 133 сорти, серед яких 75
сортів української селекції та 58 – зарубіжної: 29 німецьких, 26 голландських, 1 шотландський, 1 польський, 1 російський [4]. Сорти картоплі
відрізняються не тільки за смаком, кольором, формою бульб та групою
стиглості, але і за стійкістю до шкідливих організмів. Різні сорти мають
оптимальність росту при різній температурі та вологості [2]. Тому вибір
оптимального сорту дуже важливе завдання у сучасному картоплярстві.
Асортимент картоплі постійно оновлюється: щорічно державний реєстр
поповнюється новими сортами з кращими характеристиками, відповідаючими потребам споживача; неконкурентоспроможні сорти автоматично
зникають. У першу чергу потрібно звернути увагу на те, в якому регіоні
вирощувати сорт картоплі , а також встановити групу стиглості. По друге,
з’ясувати господарську придатність (переробка на картопле продукти,
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крохмаль, спирт, заморожування або зберігання у вигляді бульб). Повинні
також враховуватися показники стійкості до найбільш розповсюджених у
регіоні досліджень хвороб.
Таблиця 1
Фенотипові ознаки картоплі
№

Сорт

Кущ
тип

Забарвлення
квітка
листок

7
4

Белароса
Водограй

висота,
см
62,0
49,0

стебловий
листковий

Облистненість
низька
висока

рожева
біла

8
5

Дніпрянка
Жерак

57,5
55,5

стебловий
стебловий

середня
середня

біла
фіолетова

1
3
6

Незабудка
Обрій
Роко

55,0
57,5
55,0

листковий
стебловий
стебловий

висока
середня
середня

2
9
10
11

Серпанок
Явір
Червона рута
Повінь

36,5
55,0
55,0
55,0

стебловий
листковий
стебловий
стебловий

середня
висока
середня
середня

12

Зов

52,0

стебловий

середня

біла
біла
червонофіолетова
біла
біла
біла
червонофіолетова
червонофіолетова

зелений
світлозелений
зелений
темнозелений
зелений
зелений
зелений
зелений
зелений
зелений
зелений
зелений

У таблиці 1 відображаємо сукупність морфологічних ознак, характерних для досліджуваних сортів. Так за висотою найбільш низькорослим є
кущ сорту Серпанок, та Водограй, а сорт Белароса є найвищим – 62 см. У
більшості сортів переважає стебловий тип куща, що характеризується
середньою і низькою облистненістю, а сорти Незабудка і Водограй мають
листковий тип стебла та високі облистненість при незначному галуженні
стебел у кущі. Листки більшості сортів зелені, лише сорт Водограй має
світло-зелене забарвлення листків, а Жеран –темно-зелене. Вивчаючи
морфологічні ознаки квітки слід відмітити, що сорт Незабудка, Обрій, Серпанок, Водограй мають білі квітки, Жеран – фіолетові, Повінь, Роко, Зов –
червоно-фіолетові, а Белароса - рожеві.
Протягом 2007-2010рр. були проведені фенологічні спостереження
за ростом і розвитком досліджуваних сортів та здійснено класифікацію їх
за тривалістю вегетаційного періоду. За останні роки у господарствах
України найбільш поширеною є група середньоранніх сортів. Вони, характеризуються не лише досить активним раннім накопиченням урожаю, але
й можуть використовуватися для осінньо-зимового споживання. Найменш
чисельною є група пізньостиглих сортів у зв’язку з особливостями кліматичних умов на поліссі та у лісостепу, де культивується вид [4].
У таблиці 2 наведені сорти, що відносяться до різних груп стиглості,
що визначаються тривалістю вегетаційного періоду, так ранньостиглі сорти Незабудка та Жеран дозволяють отримати врожай товарної продукції
через 90 днів після посадки бульб, сорти Водограй і Обрій – 105 днів,
середньостиглий сорт Роко – 120 днів. Групи середньопізніх і пізніх сортів,
є малочисельними малопоширеними, мають вегетаційний період до 140
днів, під час досліджень ця група стиглості була представлена сортом
Червона рута. Проте наведені строки орієнтовні, і зумовлені якістю насін-
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нєвого матеріалу, строками садіння і доглядом за посівами [2].
Таблиця 2
Класифікація сортів за тривалістю вегетаційного періоду
№

Сорт
Віринея

Вегетаційний
період, днів
115-125

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Група стиглості
середньостиглий

Урожайність,
ц/га
450

Водограй
Дніпрянка
Жеран
Зов
Незабудка
Обрій
Повінь
Роко
Серпанок
Червона рута
Явір

100-115
100-115
80-100
80-100
80-100
100-115
80-100
115-125
80-100
120-140
115-125

середньоранній
середньоранній
ранньостиглий
ранньостиглий
ранньостиглий
середньоранній
ранньостиглий
середньостиглий
ранньостиглий
середньопізній
середньостиглий

500
450
440
450
400
500
460
465
450
430
440

У ході досліджень було визначено господарське призначення досліджуваних сортів картоплі. Це столові, технічні (для технічної переробки),
столово-технічні (придатні для виготовлення напівфабрикатів), кормові,
універсальні тощо. Найбільш поширеною у господарствах України є група
столових сортів [1,3]. Серед досліджуваних до групи столових сортів належать Дніпрянка, Жеран, Незабудка, Явір, Серпанок , Віренія, Повінь
Отже, лише за умови використання біологічних переваг культури та
сорту можна одержати високий урожай картоплі. При застосуванні інтегрованої системи вирощування культури (поєднання агротехнічних, імунологічних, хімічних, біологічних та ін. заходів), оптимальному внесенню
добрив, контролю чисельності шкідливих організмів, дотриманню строків
посадки та збирання. Наведені заходи повинні інтегруватися з впровадженням нових перспективних сортів.
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ЕКОЛОГО – БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНАНТРОПНИХ ВИДІВ
РОСЛИН МІКРОРАЙОНУ БРАЇЛКИ М. ПОЛТАВА
Гуржій О.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Сучасний рівень впливу людини на навколишнє середовище призводить до того, що умови для формування синантропної рослинності (сегетальні та рудеральні фітоценози) у різних географічних зонах стають де-
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далі сприятливішими.
Збіднення фітобіоти і можлива катастрофічна синантропізація флори, бурхливий процес поширення синантропних видів і цілих бур’янових
угруповань – такі прогнози ботаніків щодо тенденцій зміни рослинного
покриву в третьому тисячолітті.
В умовах зростаючого антропогенного впливу все більш актуальними стають проблеми, пов'язані з процесом синантропізації рослинного
покриву.
Дослідження синантропних рослин має вагоме значення для
з’ясування сучасних тенденцій розвитку флор (зокрема урбанофлор),
вирішення питань формування ареалів антропофільних рослин та попередження інвазій неаборигенних видів. Серед синантропних рослин є карантинні, отруйні, небезпечні для здоров’я людини види, так і корисні рослини [1].
Практично всі зміни які відбуваються в сучасний період носять синантропний характер. Сьогодні процес синантропізації придбав масштаби,
коли є всі підстави говорити про антропогенну еволюцію екосистем.
Антропогенна еволюція – незворотний процес і завдання не уповільнити його, а направити в потрібне русло. При синантропізації рослинного покриву збереження фітогенофонду неминуче пов'язане з направленим
формуванням екосистем. Тільки створення екологічного опору здатне
перешкоджати проникненню синантропної флори, виникнення техногенних екотопів, зубожіння генетичного різноманіття місцевої флори [2].
Як відомо, вивчення адвентивної та синантропної флори в Україні
активно розпочалося в кінці ХІХ на початку ХХ ст. У м. Полтава дослідження синантропної флори проведені частково. Тому нами у 2010-2011
рр. були проведені дослідження, щодо аналізу видового різноманіття та
еколого-біологічних особливостей синантропної флори мікрорайону Браїлки.
Вперше для мікрорайону Браїлки проведено оцінку сучасного стану
та антропогенний вплив на флору.
Встановлено, що регіон досліджень має помірно континентальний
клімат; грунтовий покрив в цілому досить строкатий, але переважають
чорноземи; рослинний покрив регіону, незважаючи на всебічний антропогенний вплив, характеризується значним різноманіттям. Ці умови є сприятливими для поширення синантропних видів рослин.
При вивченні синантропних рослин ми користування такими методами: польовий: для встановлення видового складу, поширення, місць
зростання; лабораторний: визначення видів, встановлення їх систематичного положення, дослідження біоекологічних особливостей.
В околицях мікрорайону нами відмічено 23 представника різних родин, але найбільш численними виявилися такі родини: Asteraceae (8) та
Fabaceaе (3). Решта родин (Polygonaceae, Plantaginaceaе, Poaceae, Urticaceae, Convolvulaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae) представлені 1-2 видами.
Домінуючими видами є Artemisia absinthium L., Cichorium intybus L.,
Achillea submillefolium L, Taraxacum officinale Webb ex Wigg., Vicia cracca
L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Plantago major L., Polygonum aviculare L.,
Convolvulus arvensis L. та інші.
Аналізуючи отримані результати біоморфологічних досліджень виявили, що квітки у більшості синантропних рослин дрібні, зібрані у суцвіття, серед яких переважає кошик (12). Листки переважно чергові, прості, у
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деяких видів наявна прикоренева розетка. Стосовно типу плоду, то
домінують сім’янка (9) та біб (3). За типом живлення усі рослини є автотрофами.
Встановлено, що за відношенням до вологи переважають – мезофіти (21); за відношенням до температури – теплолюби (16); за відношенням до ґрунту – нітрофіли (17); за відношенням до світла – геліофіти (12).
За класифікацією життєвих форм за Раункієром домінують гемікриптофіти
(11), але також виявлені інші життєві форми.
Аналізуючи ценотичні групи рослин, ми зробили висновок, що домінуючими є сегетальні рослини (11), менше рудеральних (9) , а також є
рослини які не мають чіткої приуроченості (3).
Дослідження біоморфологічних та екологічних особливостей синантропних рослин дають нам змогу визначити приналежність видів до тієї чи
іншої родини; встановити залежність росту і розвитку рослин від екологічних факторів; визначити народногосподарське значення цих рослин.
На ріст рослини також впливають загально-кліматичні умови досліджуваної території, ґрунти та їх водний режим тощо.
Видовий склад флори досліджуваного нами мікрорайону з плином
часу зазнає змін, цей процес відбувається під впливом комплексного поєднання природних і антропогенного факторів.
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МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (QURCUS
ROBUR L.) В УМОВАХ СМТ АРТЕМІВКИ ЧУТІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Густодим І.М., Власенко Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Важливим резервом оздоровлення життєвого простору за сучасної
екологічної ситуації вченими і спеціалістами визнається більш широке
використання потенційних можливостей зелених насаджень, як одного із
засобів біологічного захисту оточуючого середовища. Одними з них є дубові насадження [8].
Діброви по праву вважаються основним багатством лісів України.
Деревина дуба, володіючи високими технічними якостями, має виключно
широке різноманітне застосування [4]. Дефіцитність її зростає з року в рік,
і це ставить дуб на одне з перших місць при відновленні лісів. Цінність
дібров не вичерпується деревною сировиною. Дубові ліси, що виростають
головним чином в лісостепі і степу, де лісистість території невелика, набувають величезного захисного і водозахисного значення, вони сприяють
збереженню і поліпшенню природного середовища, виконують важливу
оздоровчу роль. А тому, враховуючи велике і різноманітне значення діб-
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ров в господарській діяльності людини, охороні популяцій дубів, відновленню і раціональному їх використанню приділяється в даний час найсерйозніша увага [8].
Дуб звичайний (Qurcus robur L.) - могутнє листопадне дерево родини букових (Fagaceae), що досягає 40-50 м у висоту й 2 м у діаметрі, існує
1000 і більше років. Корінь стрижневий, потужний, широко розгалужений;
крона – добре розвинена, розкидиста, шатроподібна, з міцними гілками і
товстим стовбуром. Кора в молодих пагонів гладка, ледве опушена, оливково-бура, у старих – сіро-бура, у тріщинах. Листки – чергові, прості,
короткочерешкові, перистолопатеві, темно-зелені, блискучі з виступаючими жилками. Листкорозміщення чергове. Квітки маленькі, непоказні,
одностатеві. Рослина однодомна. Плід – горіх (жолудь) голий, буруватокоричневий на довгій плодоніжці. Жолудь розміщений у плюсці [1, 2, 3,
6].
Дуб відноситься до теплолюбних порід, відносно світлолюбивий, часто страждає від пізніх весняних приморозків, входить у групу мезофітних,
мезотрофних представників.
Цвітіння дуба звичайного починається зазвичай з 30 – 40-річного
віку і співпадає з розпусканням листя. Квітує в кінці квітня – початку
травня, плоди – жолуді, дозрівають у вересні. Листя починає опадати у
першій половині жовтня [4, 5].
Виявлено, що морфометричні показники дуба звичайного в околицях смт. Артемівни Чутівського району Полтавської області дуже варіюють. Так, довжини пластинки варіює від 18 см до 3,2 см , ширина – від 9,2
см до 1 см; довжина черешка варіює від 1 см до 0,3 см, ширина – від 0,3
см до 0,1 см. Максимальні показники пластинки листка були : довжина –
10,32 см; ширина – 3,78 см; а черешка – довжина 0,57 см; ширина –
0,2см.
Досліджуючи морфологічну мінливість стовбура дуба, ми можемо
зробити висновок, що на висоті 1 м найменший діаметр стовбура дуба
становить 1,65 м, найбільший – 3,45 м, а середнє його значення становить
2,503±2,7 (коефіцієнт варіації 10,8; достовірність середньої 0,8) (рис .1.).

Рис. 1. Діаметр дуба на висоті 1 м
Аналіз вимірювань розмірів плодів, показав, що вони досить мінливі. Так, довжина жолудя варіює від 3,7 см до 1,5 см ( коефіцієнт варіації
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23; достовірність середньої 0,1), ширина – від 2,0 см до 1,2 см (коефіцієнт
варіації 23; достовірність середньої 0,1). Щодо плюски, то довжина варіює
від 1,6 см до 0,5 см (коефіцієнт варіації 44; достовірність середньої 0,1),
ширина – від 2,0 см до 0,7 см (коефіцієнт варіації 23; достовірність середньої 0,1). Максимальні показники : жолудя – довжина 2,6 см, ширина 1,3
см; плюски – довжина 0,9 см, ширина 1,3см (табл. 1).
Таблиця 1.
Розміри плодів дуба звичайного
№/№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Плід (жолудь)
Довжина, см
Ширина, см
3,5
1,7
3
1,5
2
1,4
2
1
3,5
1,5
3,7
2
2,5
1
3
1,5
2
1
2,3
1,2
1,5
0,7
2,5
1
2
1,5
3,2
1,6
3
1,8
2,2
1,3
3,3
1,3
2,7
1,5
2
1,2
2,5
1,2

Плюска
Довжина, см
1,2
1
1
0,7
1
1,5
0,7
1
0,7
1,6
0,5
0,7
1
1
1,2
0,7
1
0,8
0,5
1,5

Ширина, см
1,7
1,5
1,4
1
1,5
2
1
1,5
1
1,2
0,7
1
1,5
1,6
1,8
1,3
1,3
1,5
1,2
1,2

В умовах посиленного антропогенного впливу спостерігається деградація дубових лісостанів і зниження їх середовищетвірних функцій.
Першою і найсуттєвішою проблемою є об'єднання дубових лісів у господарські секції за режимом експлуатації (введені в розрахунок, зняті з розрахунку) та продуктивності (класи бонітету) без урахування походження.
Тому, при веденні господарства в приміських лісах необхідно враховувати
стан і ступінь їх антропогенної порушенності. Систему організації господарства в дубових лісах необхідно змінити, а вік рубок переглянути, значно знизивши його для всіх порослевих дубняків. Високопродуктивні природні дубняки та кращі культури мають вирощуватися з обігом 160-200
років, бо лише в цьому разі можна розраховувати на одержання великомірної (понад 60 см) високоякісної дубової фанерної деревини. При цьому в
багатьох випадках розумно орієнтуватися на вибіркове господарство, з
відбором дерев у рубку за цільовим діаметром [7].
Отже, дуб звичайний представляє собою цінний і деревний вид
флори України і Полтавщини зокрема. В умовах дослідженого району він
має досить велику мінливість морфометричних параметрів, що дозволяє
виду пристосуватися до мінливих умов існування. Особливо ця властивість
корисна в сучасних умовах значного антропогенного впливу на довкілля
та розв'язання проблем дубових насаджень.
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РАРИТЕТНА ЦІННІСТЬ ФІТОБІОТИ ЗАМГЛАЙСЬКОЇ ПРАДОЛИНИ
ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Карпенко Ю.О.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Проблема оптимізації природно-заповідної мережі окремих природних регіонів з досить збереженими природними складовими є важливою на
сучасному етапі для розбудови елементів екологічної мережі, створення
осередків значної площі як модельних кластерів, як умова формування
засад збалансованого природокористування і ренатуралізації території. Не
виключенням виступає і територія ландшафтного заказника загальнодержавного значення (далі ЛЗЗ) «Замглай», що знаходиться у Ріпкинському
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районі Чернігівської області між смт. Замглай та с. Ловинь. Існуючий природоохоронний статус частині Замглаю було надано згідно Указу Президента України № 1207/2000 від 04.11.2000 року [4].
Територія існуючого заказника займає частину Центрального Замглаю, що тягнеться видовженою смугою з заходу на схід і розміщується на
землях: Ріпкинської селищної ради (1139 га.), Ловинської сільської ради
(1014 га.) та Замглайської селищної ради (2275 га.). Території ЛЗЗЗ заказника «Замглай» та прилеглі до нього входять до складу відновлювальної
території Замглай (19633,0 га) регіональної екомережі Чернігівської області, яка є територією одного з найбільших на Чернігівському Поліссі евтрофних боліт, місцями мезотрофних комплексів у верхів’ях р. Замглай. Замглайський болотний комплекс за розмірами і збереженістю гідрофільного
біорізноманіття є одним із найбільших в Європі.
Упродовж 2000-2011 рр. нами вивчалися флористичні, фауністичні
та ценотичні особливості територій, що пропонуються для включення до
існуючою природно-заповідної території, зокрема Північний і Південний
Замглай з метою розширення їх площ. [3]
Болотний масив Замглай та прилеглі до нього території – це широка
заболочена долина, яка тягнеться смугою майже на 70 км північніше Чернігова, з’єднуючи сучасні долини Дніпра і Десни. Своєрідність цієї території як багатокомпонентної з точки зору екологічної та природоохоронної
цінності дозволяє її розглядати як цілісний територіальний масив, що потребує охорони та обмеження антропогенних впливів. Біотопічно, ландшафтно і ценотично лісо-болотно-водний Замглайський комплекс є досить
різноманітним, але в цілому на ньому переважають болотна, лучна та
прибережно-водна рослинність із рядом як типових для Полісся, [1] так і
рідкісних видів флори та фауни.
Найбільш поширеною та різноманітною за ценотичним складом є
болотна рослинність. Деякі відомості про болота Замглайського болотного
масиву та прилеглих до нього територій знаходимо в роботах Ф.Я.Левіної
(1957) і Д.К. Зерова (1938) [2]. Серед боліт переважають евтрофні відкриті і основні болота, значні площі займають чагарникові болота, зустрічаються фрагменти високотравних боліт з очеретом та рогозом, відмічені тут
також лісові болота. В північно-західній частині заказника відмічені еумезотрофні ділянки.
Раритетна компонента флори включає 18 видів, серед них виявлені
види, які охороняються на міжнародному рівні (1), загальнодержавному
(8) та регіональному (8). З них, види занесені до Додатку №1 Бернської
конвенції Ostericum palustre (Bess) Bess; види, занесені до Червоної книги
України (2009) [5]: Betula humilis Scharank, Salix starkeana Willd, Salix
myrtilloides L., Orchis nervulosa Sakalo, Platanthera bifolia (L.) Rich,
Dachtillorhiza incarhata (L.) Soó, Dachtillorhiza maculata (L.) Soó,
Dachtillorhiza fuchii (Druce) Soó, Iris sibirica L.; види, які охороняються в
Чернігівській області (Перелік регіонально рідкісних видів судинних рослин (Додаток 2) затверджений рішенням Чернігівської обласної ради від
20.01.2000 р.): Ophioglossum vulgarum L., Carex juncella (Fries) Th.Fries,
Iris sibirica L., Gentiana pneumonanthe L., Polemonium caeruleum L.,
Dryoptheris cristata (L.) A.Gray, Oxycoccus palustre Pers., Salix myrsinifolia
Salisb.
Характерною особливістю флори даної території є значна кількість
погранично-ареальних видів – бореальних на південній межі поширення.
На південно-західній межі поширення знаходиться тут осока ситничковид-
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на (осока вілюйська) та синюха голуба, основні локалітети яких знаходяться на Лівобережному Поліссі, а досліджувана територія є унікальною
за представленістю тут цих видів.
У минулому ця територія (болото Замглай, Чумакові кар’єри) була
місцем торфовидобутку, за їх рахунок працював з 1960 року Замглайський
торфобрикетний завод, який значно змінив ландшафти і гідрологічний
режим навколишньої території.
Лісові території використовуються для збору грибів, ягід, частково
лікарської сировини. Частина з пропонованих для заповідання територій
використовуються як сінокоси, частково пасовища, але переважна більшість їх є заболоченою. Лісові території використовуються в системі традиційного лісокористування, також виконують ряд водоохоронних функцій
у заплавах малих річок, виступають осередками бореального та неморального різноманіття.
Для розширення існуючого ЛЗЗЗ «Замглай» слід включити дві його
частини Північний Замглай (близько 20 тис.га) та Південний Замглай (понад 10тис.га), що знаходиться на землях: Олександрівськодругої, Клубівської, Звеничівської, Довгівськоої, Терехівської, Малинівської, Березанської та ряду інших сільських рад. Території, що пропонуються для заповідання та розширення існуючих об’єктів природно-заповідного фонду мають важливе водоохоронне, гідроакумулююче та середовищестабілізуюче
значення для регіону в цілому та сприятимуть більш ефективному збереженню раритетного біорізноманіття. Заповідний режим пропонованих територій підвищить рівень екологічного контролю за ними, сприятиме упередженню браконьєрства, несанкціонованого мисливства і рибальства, без
втрат щодо соціально-економічного розвитку регіону. З позицій наукової
цінності територія досліджень є важливим рефугіумом гідрофільного біорізноманіття лісової зони, місцем концентрації ряду раритетів бореальної
групи та представників різних фауністичних комплексів.
Враховуючи цінність прилеглих територій до існуючої заповідної
складової (Центральний Замглай), слід приєднати ряд заболочених ділянок Північного та Південного Замглаю, з’єднавши відповідним коридором
Дніпро з Десною через Замглайський масив та річку Замглай з частковим
долученням ділянки, що з’єднає існуючі природно-заповідні території з
річкою Снов.
У перспективі на цій території, яку можна розглядати як осередок
цінного лісо-болотно-водного біорізноманіття лісової зони, специфічності
та натурності ландшафтів, може бути створений біосферний резерват.
Вона також може виступати як зв’язуюча деснянські ключові території
різного рівня і сполучні території з виходом на басейн верхнього Дніпра та
на інші збережені природні території Республіки Білорусь.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТРЕТИННИХ ЛИСТЯНИХ ДЕРЕВНОЧАГАРНИКОВИХ РЕЛІКТІВ В УМОВАХ СТЕПОВОГО
ПРИДНІПРОВ’Я
Книш О.О., Лихолат Ю.В.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Враховуючи середовищеперетворюючу здатність зелених насаджень на індустріальних територіях постійно зростає потреба в розробці
сучасних форм і методів озеленення, добору для цієї мети видів та їх сортів з новими декоративними якостями і більшою витривалістю, стійких до
умов промислового середовища. Головним компонентом оздоблення промислових міст, підприємств, а також фітодизайну інтер'єрів різного призначення (житлових, промислових, учбових приміщень) повинні стати красивоквітуючі та листяно-декоративні рослини [1-2]. При цьому висновок
про доцільність використання того чи іншого виду в конкретних умовах
повинен базуватися, перш за все, на основі проведених морфологічних
спостережень та еколого-морфологічних досліджень.
Центром підбору рослин для цієї мети є ботанічний сад Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (ДНУ).
У зв’язку з цим, мета наших досліджень – на основі проведених
морфологічних досліджень проаналізувати колекцію третинних листяних
деревно-чагарникових реліктових рослин ботанічного саду ДНУ та виділити найбільш перспективні види для збагачення видового різноманіття
рослин в умовах степового Придніпров’я.
Натепер у лабораторії дендрології ботанічного саду колекція деревно-чагарникових рослин складає 1050 таксонів, що належать до 69 родин,
5 класів та 2 відділів, більша частина яких інтродукована з різних регіонів
Північної півкулі (Євразія, Північна Америка). Загальна кількість видів
рослин лабораторії – 629, варіацій – 15, форм та сортів – 439, у тому числі
хвойних рослин, що належать до 7 родин, 58 видів, 1 варіація, 163 сорти і
форми (215 таксонів).
Під час багаторічних досліджень вивчались біоекологічні особливості інтродукованих видів, їх декоративні властивості, стійкість до кліматичних факторів, шкідників та хвороб, а також розроблялися методи розмноження малорозповсюджених інтродуцентів за загальноприйнятими методиками [1]. Латинські назви рослин приведені за [3].
Асортимент листяних деревно-чагарникових реліктових рослин дуже різноманітний: родина Магнолієві (Magnolia kobus DC, M. obovata
Thunb., M. x soulangeana Soul.-Bod, M. loebneri, M. watsonii, Liriodendron
tulipifera L.), родина Гамамелієві (Hamamelis x intermedia Hort. 'Diane', H.
virginiana, ), родина Калікантові (Calycanthus floridus L., Chimonanthus
praecox (L.) Link.), родина Аралієві (Acanthopanax sieboldianus, Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., Aralia mandshurica Rupr. et
Maxim., Hedera helix L.).
З родини Магнолієвих найбільш декоративна Magnolia kobus. Це
листопадне дерево, заввишки до 30 м, має широко пірамідальну крону та
стовбур 60-70 см, який покритий світло-сірою гладкою корою. Бруньки
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опушені, світло-зелені. Листя зібране на кінцях пагонів. Квітки білі, ароматні. Плід – листівка. Цвітіння в травні. Liriodendron tulipifera – високе дерево, характерна висока швидкість росту, крона висока, стовбур прямий,
кора гладка світло-зелена, листя чергове просте, з пальчастим жилкуванням, квітки по формі схожі на тюльпан – ліроподібна, з чотирьох лопастей,
бруньки видовжені, створ часті. Плід – шишкоподібне утворення, яке
складається з основ та крилаток.
Calycanthus floridus. з родини Калікантових, – кущ заввишки до 1-3
м, розкидистий, пагони волосисті, оливково-коричневі, бруньки округлої
форми, чорні, листя широко яйцеподібні, квітки коричнево-червоні, плід
має оберненояйцевидну
форму. Усі частини рослини ароматні.
Chimonanthus praecox – кущ заввишки 2 м, молоді пагони опушені, бруньки гострі, з багаточисельними чешуйками, має листя еліптичної форми на
кінці загострене, квітки на гілках минулого року, на коротких, покритих
лусками квітоніжок, з багато чисельними зовнішніми жовтими та пурпурними внутрішніми листочками, мають приємний аромат, плід довжиною
близько 4 см, опушений, цвітіння починається з другої половини грудня і
триває до травня.
Eleutherococcus senticosus– кущ заввишки від 2-2,5 см, пагони прямі, зі світло-сірою корою, густо посажені багато чисельними тонкими шипами, які направлені косо вниз, листя пальчасто-складне, квітки маленькі,
зібрані в простих зонтиках на кінцях гілок, плід – шароподібні, блискучі,
чорні кістянки, цвіте в липні-серпні. Aralia mandshurica – невелике дерево,
заввишки до 12 м, з прямим стовбуром, листя складне, двічі перисте, квітки маленькі мають білий колір, зібрані в зонтики, утворюючи багатоквіткові суцвіття, плід ягодоподібний, має 5 кістянок, цвіте в липні-серпні. Hedera helix – вічнозелений виткий кущ, який своїми багаточисельними присоскоподібним корінням прикріплюється до різних предметів (дерево, скала), іноді досягає 30 м висоти, листя – голе, шкірясте, на безплідних пагонах серцевидної форми, на квітконосних – цілі ромбовидно-яйцевидні,
квітки жовто-зелені, у простих зонтиках, зібрані у кисть, цвіте в вересніжовтні, плід – ягода, спочатку зелена, потім чорна.
Враховуючи, що при проведенні озеленення міських територій необхідно використовувати як можна ширший асортимент листяних деревночагарникових рослин для забезпечення різноманітності композиційних
елементів з урахуванням рівня їх декоративності на протязі всього вегетаційного періоду, нами були проведені фенологічні спостереження за досліджуваними рослинами. Встановлено, що за даним показником видами
раннього весняного цвітіння є Hamamelis virginiana (це високі кущі або
дерево зі світло-сірою корою, листя чергові, темно-зелене, квітки розвиваються пучками по декілька штук, чашка квітки чотирилиста з бурими
зірчастими волосками, вінчик складається з чотирьох вузьколінійних золотисто-жовтих пелюсток) та Hamamelis x intermedia (невеликий кущ, зі
світло-сірою корою, листя чергові, квітки розвиваються по декілька штук,
вінчик з 4 вузьколінійних пелюсток бурого кольору).
Таким чином, в результаті досліджень підібраний асортимент реліктових рослин, що забезпечує багатокольоровість та довготривалий декоративний ефект, який має не тільки велике наукове значення, але й широко може використовуватися в системі озеленення Південного Сходу
України.
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ВИДІВ РОСЛИН ДЛЯ РЕІНТРОДУКЦІЇ
Козуб-Птиця В.В.
Донецький ботанічний сад НАН України
Флора південного сходу України зазнала значної антропогенної трансформації і, як зазначає Р.І. Бурда, для даної флори характерними є 3
процеси – збіднення генофонду місцевих видів, занесення і експансія
адвентивних видів та виникнення еволюційних змін, які викликані антропогенним порушенням природного середовища [2]. Збіднення генофонду
місцевої флори відбувається як за рахунок повного зникнення місцевих
популяцій тотальних видів, так і за рахунок скорочення їх ареалу і чисельності [2]. На сьогодні існують різні методичні підходи та методи охорони
раритетних видів рослин як пасивного, так і активного характеру, що
дозволяє вибрати та застосовувати найбільш оптимальний шлях охорони
рослин відповідно до особливостей регіону. Актуальним та своєчасним
методи збереження та відновлення видів рослин є їх реінтродукція (репатріація).
Важливим питанням в реінтродукційних проектах залишається вибір
об’єкта реінтродукції. Як показує досвід, відсутність єдиних критеріїв до
вибору об’єкта реінтродукції призводить до того, що в програми з реінтродукції включено часто види, які не потребують першочергової охорони,
або тільки регіонально рідкісні види. У такому разі часто види, які потребують першочергової охорони, залишаються поза увагою. До списків видів
з реінтродукції потрапляють види, що мають цінне господарське (декоративні, лікарські, технічні, медоносні та ін.) [1] або наукове (ендемічні і
рідкісні види, або види, що цікаві екологічною та біоморфологічною спеціалізацією, тощо) [4] значення. Зарубіжні публікації свідчать про те, що
реінтродукцією займаються також і з видами напівпаразитів [5] та водними [6] видами. Міжнародні програми наголошують, що об’єктами реінтродукції повинні виступати в першу чергу зникаючі види світової флори [3].
При виборі видів для реінтродукції пропонуємо керуватись наступними критеріями:
− наявність виду в списках охоронюваних видів рослин будь-якого
рангу;
− види, які характеризуються високими або зростаючими темпами
скорочення чисельності популяцій та їх знищення;
− належність виду до таких, природні популяції яких деструктивні,
невеликі за площею і їм загрожує небезпека знищення;
− господарсько цінні ресурсні види;
− ландшафтноутворюючі види, важливі для збереження созологічно цінних середовищ (екосистем);
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−
−

наявний досвід успішної інтродукції виду;
реальна можливість за короткий час забезпечити посадковим
матеріалом реінтродукційні роботи.
Таким чином, при відборі видів рослин для їх реінтродукції пріоритет має віддаватися тим видам, яким загрожує знищення, особливо тим,
які мають важливе економічне, біологічне та наукове значення.
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ДО ПИТАННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ МАКРОМІЦЕТІВ ЛІСОВИХ
ЦЕНОЗІВ РУБЛІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА В ОКОЛИЦЯХ С. ВЕЛИКА
РУБЛІВКА (КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Корчака М.В., Войтенко С.І., Беседіна І.С.
Великорублівська ЗОШ I-III ступенів Котелевського району
Полтавської області
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Територія Полтавської області у мікологічному відношенні вивчена
фрагментарно. Це стосується, передусім, лісових масивів, приурочених до
долин річок Ворскла, Псел, Сула та їх приток, які на сьогодні є здебільшого природно-заповідними об’єктами.
Осередками біорізноманітності, зокрема й мікологічної, є лісові масиви Рублівського лісництва в околицях сіл Велика Рублівка, Милорадове,
Ковалеве Котелевського району Полтавської області. Зважаючи на результати попередніх розвідок щодо видового різноманіття грибів та необхідності більш детального їх вивчення з точки зору поширення, видового складу, екології стала очевидною потреба комплексного мікологічного вивчення на визначеній території.
Попередні оригінальні дослідження видового складу шапкових грибів околиць с. Велика Рублівка проведені нами в осінній період 2010 року.
Усього на досліджуваній території виявлено 40 видів грибів макроміцетів,
які належать до 20 родів, 11 родин, 5 порядків класу Базидіоміцети. За
результатами проведеного аналізу встановлено, що значну перевагу мають гриби порядку Агарикальні (16 видів). Серед родин найбільшою видовою різноманітністю відзначається Трихоломові (12 видів). Інші родини –
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Болетові (5 видів), Русулеві (5), Лепіотові (5), Аманітові (5), Строфарієві
(3) представлені незначною кількістю видів, решта представлені одним
видом.
Серед порядку Болетальні (5 видів) частіше зустрічаються представники роду Болет. Порядок Агарикальні (16 видів) представляють роди
Аманіта (5 видів), Лепіота (3) й Гіфолома (2). Це вказує на різноманітність
цієї групи мікобіоти.
У ході досліджень вивчалися шапкові гриби різних природних лісових ценозів. Це – соснові, мішані та широколистяні ліси й лісосмуги. Чисельний видовий склад виявлений у соснових лісах (26 видів; 65%), а у
широколистяних та мішаних ценозах – значно бідніший (18; 45%). Уперше
з цієї місцевості наводяться рідкісні для Лівобережного Лісостепу України
лепіота сосковидна та гриб-зонтик стрункий (Macrolepiota gracilenta
(Krombh. ex Fr.).
Встановлено, що найбільшу кількість плодових тіл макроміцети утворюють в осінній період, особливо: Болет, Рядовка, Лепіота, Фламуліна,
Гіфолома, Аманіта.
Екологічний аналіз виявлених видів показав, що серед них є представники всіх основних екологічних груп, що виділяють серед шапкових
грибів. Найбільшу групу з них складають мікоризоутворюючі – 58% від
загальної кількості. Це пояснюється тим, що більшість грибів мають здатність утворювати мікоризу з сосною звичайною, дубом, березою та іншими
породами, що зустрічаються в рослинних угрупованнях околиць с. Велика
Рублівка. Наприклад, більшість видів мухоморів, білий гриб здатні зростати як у соснових, так і в листяних лісах. Більшість болетових грибів, навпаки, є вузькоспеціалізованими; вони утворюють мікоризу тільки з сосною – маслюки звичайний та зернистий. Наявність у рослинних угрупованнях тих чи інших порід дерев обумовлює й наявність відповідних видів
шапкових грибів. У сосновому лісі виявлено 20 видів мікоризних грибів. Із
літературних джерел відомо, що саме вони відіграють важливу роль у
даних екосистемах, забезпечуючи краще живлення дерев: здорове дерево
– здоровий ліс, а здоровий ліс – запорука появи в ньому цінних їстівних
грибів.
Таким чином, виявлені нами шапкові гриби відіграють важливу роль
у екосистемах досліджуваної території. Збереження грибів у даних ценозах є важливою справою, бо надмірна діяльність людини (необмежений
збір грибів, неправильна поведінка під час їх збору, під час відпочинку
людей в лісі, прогін худоби через насадження та ін.) – призводить до знищення грибниці. Пожежі взагалі руйнують умови зростання, в першу чергу, мікоризних грибів, підстилкових сапрофітів, що призводить до погіршення стану даних екосистем.
Опитування серед населення показало, що масово збирають лише 9
видів грибів (17,1%), хоча на території нами було виявлено 20 видів. Більшість опитаних неправильно збирають гриби – зрізують (95%), а викручують лише незначна частина (5%). Також знають найпоширеніші отруйні
гриби (бліда поганка, мухомор червоний), які при вживанні можуть спричинити смерть. При розпізнанні грибів деякі сподіваються на народні методи, забуваючи, що лише вивчення відмінностей між отруйними і їстівними грибами може вберегти від тяжких отруєнь.
У перспективі дослідження будуть продовжені в напрямку вивчення
екології, особливостей поширення та созології шапкових грибів інших
ценозів території та прилеглих ділянок у межах Рублівського лісництва.
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ПОШИРЕННЯ ТА ОХОРОНА РІДКІСНИХ ВИДІВ РОДУ CAREX НА
ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ Р. УДАЙ
Лобань Л.О.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Територія басейну р. Удай, площа якого 7030 км2, розташована в
межах двох областей: ¾ площі – в південних районах Чернігівської області і ¼ – в північних районах Полтавської області.
За геоботанічним районуванням [1], досліджуваний регіон розташований в Бобровицько-Бахмацькому і Яготинсько-Оржицькому районах
Бахмацько-Кременчуцького округу та Прилуцько-Лохвицькому районі
Роменсько-Полтавського округу Лівобережнопридніпровської підпровінції
Східноєвропейської провінції Європейсько-Сибірської лісостепової області.
При вивченні рослинного покриву нами у складі багатої та різноманітної флори басейну р. Удай було визначено, що значне місце займають
рідкісні види, які охороняються на регіональному рівні. Серед них ми відмічаємо види із роду Carex, місцезростання яких нами вперше було виявлено в результаті досліджень.
До цієї групи належить два види – Саrех brizoides L. та Carex
hartmanii Cajand.
Саrех brizoides − температний субокеанічний центральноєвропейський вид. В Україні він поширений і утворює ценози в Прикарпатті, Правобережному Поліссі, в Західному та Правобережному Лісостепу. Даний
вид занесено до обласного списку регіонально-рідкісних видів у сусідній –
Сумській області, а у Брянській області (Росія) – до «Красной книги Брянской области» [3].
За еколого-морфологічними ознаками – це довгокореневищний вид,
який належить до екологічної групи мезофітів (стосовно водного режиму).
На Лівобережжі окремі невеликі ділянки ценозів Саrех brizoides на
Лівобережному Поліссі описали О.В.Лукаш та Ю.О.Карпенко [6] – в Городнянському та Борзнянському р-нах Чернігівської обл. В Борзнянському
р–ні вид знайдений в урочищі “Великий Бір” у неглибокій западині овальної форми посеред соснового лісу.
В Лівобережному Лісостепу нами популяція даного виду була вперше виявлена неподалік від с. Валентієво (Ніжинський р–н) в невеликому
лісовому масиві (урочище “Лосинівське”), який переважно складається з
Betula pendula Roth, з домішкою Quercus robur L. та Populus tremula L. Він
зростав в асоціації Betuleto–Ouercetum franguloso–caricosum (brizoidis) [5].
Угруповання Саrех brizoides практично займало все невеличке овальне
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зниження площею 180 м2, зі зрідженим деревостаном з Q. robur та В.
pendula. Підлісок – негустий з Frangula alnus (0,2–0,3). Carex brizoides
утворював густий трав'яний покрив (70–75 %). У травостої поодиноко
траплялися Lysimachia nummularia L., Vicia sepium L., Dryopteris cartusiana
(Will.) H.P. Fusch.
Угруповання, у трав'яному ярусі яких домінує Carex brizoides, занесені до “Зеленої книги” України [2] і підлягають охороні.
Слід зазначити, що територія лісового масиву не входить до складу
територій природно-заповідного фонду Чернігівщини, а враховуючи, що
на цій території зростають ще ряд рідкісних видів, нами запропоновано
створення ботанічного заказника місцевого значення «Лосинівський».
Carex
hartmanii
–
субконтинентальний
європейсько–
західноазіатський вид, ареал якого охоплює Скандинавію, Естонію, Латвію, Німеччину, Польщу, Швейцарію, Австрію, Болгарію, Кавказ, Північну
та Середню Азію.
За еколого-морфологічними ознаками – це довгокореневищний вид,
який належить до екологічної групи гігромезофітів.
На території Лівобережного Полісся відмічають лише декілька місцезнаходжень в Чернігівській та Сумській обл.
Нами цей вид виявлено між с. Припутні та с. Вишнівка (Чернігівська
обл.., Ічнянський р–н) [4]. Вид утворював смугу понад берегом р. Удай. У
густому одноярусному трав'яному покриві (70 %) Carex hartmanii (40–
45%) зростав з Phragmites australis (Cav.) Trin ex Stend (15 %), Iris
pseudacorus L. (2 %), які утворювали смугу на мілководді. Тут також
знайдені поодинокі екземпляри Ostericum palustre (Bess.) Bess. та Lathyrus
palustris L.
Рідкісні лучні угруповання з домінуванням Carex hartmanii, відмічені
для Східного Полісся, занесені до “Зеленої книги” України.
Забезпеченість видовою охороною на територіях природнозаповідного фонду Чернігівщини та пропонованих заказників представлена в таблиці.
Таблиця №1
Охорона

Вид
Саrех brizoides L.
Carex hartmanii Cajand.

ККБО
+

Чо
+
+

Со
+
+

Природнозаповідні території
1
2
+
+

Умовні позначення: ККБО – Красная книга Брянской области; Чо
– обласний список регіонально-рідкісних видів Чернігівської області; Со –
обласний список регіонально-рідкісних видів Сумської області; 1 – гідрологічний заказник загальнодержавного значення “Дорогинський”; 2 –
пропонований ботанічний заказник місцевого значення „Лосинівський”.
Таким чином, аналіз сучасних місцезнаходжень видів рідкісних рослин регіональної охорони із роду Carex вказує на їх поодинокі місцезнаходження на території басейну р. Удай. Для території Чернігівщини місцезростання даних видів відмічаються також надзвичайно рідко. З метою покращення охорони видів даного роду пропонуємо включити до складу природно-заповідного фонду новий об’єкт (ботанічний заказник місцевого
значення «Лосинівський»). Пропозиції і наукові характеристики по створенню якого нами передані до Державного управління екології та природних ресурсів у Чернігівській області.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНАЛЬНІСТЬ
МОНОКАРПІЧНОГО ПАГОНА CHAMOMILLA RECUTITA (L.)
RAUSCHERT (ASTERACEAE)
Маховська Л.Й., Буняк В.І.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут природничих наук, кафедра біології та екології
Вступ. Chamomilla recutita широко застосовується в народній і офіційній медицині як протизапальна, протиспазматична, бактерицидна і
жовчогінна рослина [3]. У морфолого-біологічному відношенні вона досліджена ще недостатньо. Тому метою нашої роботи було провести структурний аналіз генеративного пагона і вивчити будову його структурнофункіональних зон.
Матеріали та методи. Відбір рослин для морфометричного аналізу проведено у фенофазі повного цвітіння в дендропарку «Дружба» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Вибірка пагонів налічувала 25 екземплярів. Вивчено епіморфологічні елементи пагона – підраховано кількість метамерів і виміряно основний параметр – довжину міжвузль.
Отриманий цифровий матеріал опрацьовано за методикою [2] з використанням програми Microsoft Excel. Побудовано статистично репрезентативні модельні криві зміни довжини міжвузль метамерів монокарпічного
пагона Chamomilla recutita.
Результати та обговорення. У функціонально-ритмологічному відношенні пагони за тривалістю розвитку є однорічними, за просторовоморфологічними ознаками належать до типу ортотропних видовжених; за
ритмом розвитку – пагони збагачення забезпечують збільшення загальної
поверхні рослин за рахунок галуження; за спеціалізацією апекса – монокарпічними.
Висота генеративного пагона Chamomilla recutita залежно від умов
зростання коливається і складає 70,35 ± 1,41 см. Як відомо, пагін має
модульний принцип власної організації і складається з фітомерів. У досліджуваного виду він утворений 23-30 метамерами, середнє арифметичне
значення якого становить 25.
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У морфологічній будові пагона чітко простежується структурнофункціональна зональність, яка представлена зоною гальмування (ЗГ), що
охоплює 13-22 метамери, зоною збагачення (ЗБ) (8-13 метамерів) і верхівковим суцвіттям-кошиком (ВС). У загущених рослин має місце акротонний
тип галуження: на головному пагоні формується від 7 до 11 бічних пагонів
збагачення другого порядку, від 1 до 4 бічних пагонів третього порядку;
галуження може досягати 4 порядку. Наприклад, довжина бічних пагонів
другого порядку становить: 24,85±2,38 см, 24,18 ±2,30 см, 25,21±1,29
см,
23,37±1,54 см,
19,92±1,65 см, 16,36±1,61 см, 13,02±1,23 см,
10,74±1,28 см. Як бачимо, спочатку спостерігається незначне збільшення
довжини паракладіїв, а далі поступове зменшення.
Натомість, у поодиноких рослин висота є меншою (від 40 до 51 см),
більше формується бічних пагонів знизу і спостерігається базитонний тип
галуження.
Слід відмітити, що довжина паракладіїв закономірно зменшується в
акропетальному напрямку і вони повторюють структурно-функціональну
зональність головного пагона, за винятком верхньої частини, де випадає
зона гальмування.
Завдяки галуженню головного пагона, моноподіальному наростанню його, як і бічних, у рослин впродовж онтогенезу формується закрита
моноподіальна система пагонів.
Біологічна крива зміни довжини міжвузль монокарпічного пагона
має ступінчастий характер з максимумом на 19-21 метамерах, з поступовим підняттям висхідної і різким спадом низхідної її частин.
Статистично репрезентативні модельні криві зміни довжини міжвузль паракладіїв другого порядку у рослин з акротонним типом галуження
показують ступінчастий характер, з різкою висхідною частиною з максимумом на першому метамері. У кожного наступного бічного пагона другого
порядку зменшується кількість метамерів від 6 до 3 і, відповідно, вкорочується біологічна крива.
Висновок. Виявлено два типи функціонально-зональної структури
пагона, що можна виразити «формулою»: I тип: ЗГ-ЗБ-ВС (характерний
для загущенних рослин з акротонним типом галуження) і II тип: ЗГ-ВС (у
поодиноких рослин з базитоним типом галуження).
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ФІЗІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ СОЇ
КУЛЬТУРНОЇ
Оніпко В.В., Гусаренко С.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г.Короленка
Основним напрямком використання соєвих плодів із найдавніших
часів було вживання їх у їжу у вигляді соєвих соусів, бобового молока,
сиру, пасти й паростків та застосування їх з лікувальною метою [1]. Терапевтичні властивості сої воістину величезні й невичерпні. По багатству й
різноманітності хімічних компонентів, що містяться в зерні, їй немає рівних
серед всіх польових сільськогосподарських культур. [3]
Соєва олія це ясно-жовта рідина щільністю 0,91 – 0,93 кг/л. Вона
складається з насичених, ненасичених і поліненасичених жирних кислот.
Перші мають більшу цінність для промисловості. Завдяки високому вмісту
поліненасичених жирних кислот соєва олія легко засвоюється тваринами й
людиною. Лінолева й ліноленова кислоти, подібно амінокислотам, не синтезуються організмом людини й тому є незамінними. Існують високоолеїнові сорти соняшнику й сої, що містять, відповідно, до 90 й 80% олеїнової
кислоти. Жири – життєво важливе джерело енергії. Однак невикористані
організмом жири призводять до надлишкової ваги, а надмірне вживання
тваринних і багатих насиченими жирними кислотами рослинних жирів,
особливо при малорухомому способі життя, сприяє накопиченню в крові
холестерину. Як відомо, рослинні олії не містять холестерину, втім, слід
зазначити, що до нього окисляється надлишок жирних кислот навіть рослинного походження. Соєва олія багата вітамінами, і в першу чергу вітаміном Е. По вмісту цього вітаміну воно перевершує інші олії. Так, концентрація вітаміну Е становить у соєвій олії - 114 і більше мг/100 м, у соняшниковій - 67, у маргарині – 20, у вершковому маслі– 2,5 мг/100 р. Вітамін Е,
поряд з вітаміном А, є антиоксидантом. У соєвій олії міститься від 1,8 до
2,5% фосфоліпідів (лецитин, кефалин).[2] Ці сполуки важливі для функціонування клітинних мембран, а також сприяють евакуації холестерину. Як
эмульгатор, лецитин є цінною сировиною для харчової, кормової, фармацевтичної й лакофарбової промисловості.[3]
Фізіологічна цінність зерна обумовлена наявністю вуглеводів у соєвому зерні: 9 – 12% розчинних цукрів, 3 – 9% крохмалю, 3 – 6% клітковини. Соя позитивно впливає на народжуваність. Присутні в сої вітаміни і
мікроелементи, беручи участь в мінеральному обміні речовин, Концентрація жиророзчинних вітамінів у соєвій олії значно вище, ніж у зерні: так,
кількість вітаміну Е в олії 114-215 мг/100 р. Найважливіші мінеральні елементи в зерні сої розподілені в такий спосіб (мг/100 г): калій –1607, фосфор – 510, кальцій – 348, магній – 191, натрій – 44, залізо – 12. По місту
заліза соя в 7 разів перевершує пшеничний хліб, причому, у порівнянні з
іншими продуктами, залізо сої краще засвоюється організмом. Соя і соєві
продукти, що включають соєве борошно, соєве молоко, соєвий йогурт,
соєві боби і соєвий білок, часто відомі під такою назвою, як «тофу», вони
багаті кальцієм і укріплюють кістки. Речовини які містять соєві боби також
захищають артерії, беруть участь в боротьбі проти закупорки судин, проти
інсульту і тромбозу, знижують рівень холестерину в крові.[2]
У наш час соєві продукти виявилися вельми необхідними для підвищення стійкості організму до радіаційних дій. Вперше на це звернули
увагу японські дослідники, розробляючи способи підвищення стійкості до
радіації в населення Хіросіми. Було встановлено, що люди, котрі харчува-
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лися соєю і продуктами з неї, легше перенесли радіаційні навантаження,
їх життя було врятоване [1]. Дослідники встановили, що в Японії рак грудей у жінок зустрічається в 90 разів рідше, ніж на Заході завдяки сої, де
вона є одним з провідних продуктів харчування. Соєві продукти містять
фітоестрогени, які захищають від естрогену, що викликає рак молочної
залози. Ще один важливий компонент - клітковина - добре регулює рухову
функцію кишечника, здатна поглинати і виводити з організму шкідливі
продукти життєдіяльності. З цією властивістю пов'язана необхідність вживання соєвих продуктів в дієтичному живленні при цукровому діабеті. [3]
Біологічно активні речовини і інші продукти, похідні від сої, перераховані вище, можуть попередити шкоду, що наноситься вільними радикалами, і уповільнити процес старіння. Соєві боби багаті антиоксидантами і є
суперпродуктом, котрий заслуговує місце в трійці кращих продуктів з
десятка найбільш корисних. У країнах Азії вітамінний салат з проростків
сої використовується як ефективний засіб проти гіповітамінозу. [4]У Китаї і
у В'єтнамі з неї готують лікарські препарати, стимулюючі функції нервової
системи і статеву активність. Боби сої володіють жарознижуючою і протизапальною властивостями, їх приймають при простудних захворюваннях,
для зняття головного болю, профілактики атеросклерозу і ожиріння. Соєве
молоко і отримані з нього продукти рекомендуються при виразковій хворобі, хворобах печінки, жовчовивідних шляхів, черевному тифі, хронічних
інфекційних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, ураженні печінки. Його вживання дуже важливе для людей, страждаючих діатезом, алергією до тваринного білка. Фосфорні сполуки, що містяться в соєвому молоці та маслі, використовуються як емульгатори для приготування різних
дитячих лікарських форм. У сучасній фармакології з сої отримують препарати, які стимулюють центральну нервову систему, використовуються в
лікуванні цукрового діабету, променевій хворобі. [1]
Основним компонентом сої, заради якого вона переважно й вирощується, є білок, другим по значимості – олія. По цьому показнику соя
перевершує горох, люпин і сочевицю. Соя також містить гліцин і аргінін,
що знижують інсулін і підтримують незмінним рівень цукру в крові, захищаючи, таким чином, від діабету і збільшення ваги [5]. Нині основним
критерієм корисності і цінності будь-якого харчового продукту є протеїни,
білки. І тут соя поза всякою конкуренцією. По амінокислотному складу
соєвий білок із всіх рослинних білків найбільш близький до білка яєць,
м'яса й молока. Вміст у білку сої незамінних амінокислот лізину, треоніну,
лейцину, фенплаланіну в 1,5 рази більше, валіну й ізолейцину на 7%,
триптофану - на 21% вище ніж передбачено стандартом на якість білка
ФАО Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але не тільки по амінокислотному складу цінний білок сої, а також по своїй високій розчинності й
легкій засвоюваності. У ньому є всі незамінні амінокислоти, що є необхідними „цеглинками" при утворенні власного білка людськими та тваринними організмами. Білок сої легко засвоюється, в нім містяться всі незамінні
амінокислоти: аргінін, гістидин, триптофан, лізин, метіонін, фенілаланін,
треонін, лейцин, ізолейцин, валін. [2].
Експериментальна робота, проводилося протягом 2009 року на присадибних ділянках приватного господарства в околицях села Веприк Гадяцького району. Досліди проводилися за методикою Притульська Н. В. по
встановленню фізіологічної цінності зерна перспективних сортів сої культурної. (табл. 1)
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сорт

Група по стиглості
Ранньостигла
Ранньостигла
Середньостигла
Середньостигла
Середньостигла

Урожайність
ц/га
25-27
31-33
25-27
26-28
31-32

Вміст олії в
зерні, %
22
23
21
24
22,5

Романтика
Мрія
Харківська 35
Харківська 66
Харківська зернокормова
Величава
Скеля

Пізньостигла
Пізньостигла

28-29
29-30

22
24

У експерименті досліджувалися нові перспективні сорти. Сорт Величава належить до різновиду- lucida. Форма рослини компактна з товстим
центральним стеблом, висотою до 100-110 см. Облистненість рослин висока, опушення біле, квітки білі. Зерно середнє, овально-кулясте, жовте,
рубчик кольору оболонки. Маса 1000 зернин 150-160 г. Сорт пізньостиглої
групи, тривалість вегетаційного періоду 110-115 днів, висота прикріплення нижнього бобу 15-17 см, посухостійкий, стійкий до вилягання, має
комплексну стійкість до хвороб і шкідників. Сорт зернового напрямку.
Сорт Скеля характеризується такими ознаками: різновид - lucida. Форма
куща напівстиснута, з товстим центральним стеблом висотою до 110-130
см. Облистненість рослин дуже висока, опушення біле, з сіруватим відтінком, квітки світло-фіолетові. Зерно середнє, овально-кулясте, жовте, рубчик кольору оболонки. Маса 1000 зернин 160-170 г. Сорт пізньостиглої
групи, тривалість вегетаційного періоду 110-115 днів, має високе прикріплення нижнього бобу 16-18 см, дуже посухостійкий, стійкий до вилягання,
має комплексну стійкість до хвороб і шкідників. Сорт зернокормового напрямку. Наступний сорт Харківська зернокормова - різновиду - lignozia.
Рослини напівстиснутої форми з товстим центральним стеблом, висотою
60-70см, облистненість висока, опушення руде, квітки фіолетові, зерно
овально-кулясте, жовте з зеленуватим відтінком, рубчик чорний, маса
1000 зернин - 150-160г. Сорт середньо-скоростиглої групи, тривалість
вегетаційного періоду 95-100 днів. Має підвищену посухостійкість, стійкість до вилягання, хвороб і шкідників. Добре пристосований до механізованого збирання.
Аналіз проведених досліджень свідчить, що усі досліджувані сорти
мають досить високий вміст олії та найкращий результат відмічено у середньостиглого сорту Харківська 66 та пізньостиглого Скеля, у відповідності
24:24%. Означені сорти мають тривалість вегетаційного періоду 110-115
днів внаслідок чого в їх зерні накопичується більша кількість сухої речовини у тому числі й олії. Завдяки чому вони мають більш високий фізіологічний потенціал.
Отже для одержання харчової, фітотерапевтичної сировини та з метою забезпечення людей соєвими продуктами харчування з високим вмістом олії доречно застосовувати сорти Харківська 66 та Скеля.
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КУЛЬТИВОВАНІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ БОТАНІЧНОГО САДУ
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА
Оніпко В.В., Шульга І.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
В останні роки медицина досягла значних успіхів у створенні синтетичних препаратів. Лікарські рослини є одним з найголовніших джерел
сировини для хіміко-фармацевтичної промисловості та виготовлення ліків.
Так 70-80 % препаратів для лікування захворювань серця, печінки, шлунково-кишкового тракту становлять препарати з лікарських рослин . Лікувальна дія рослин пов'язана майже виключно зі специфічними хімічними
речовинами, що містяться в них. Актуальність використання лікарських
рослин значно зросла за останні десятиріччя. За даними ВООЗ 2,5 - 5 %
госпіталізованих хворих складають хворі з ускладненнями від синтетичних
препаратів [3]. Перевагою лікарських рослин є їх низька токсичність,
природне походження, можливість використання досить тривалий час без
будь-яких ускладнень. Терапевтичні властивості рослини задовольняють
потреби організму у поживних речовинах, пригнічують хвороботворну
мікрофлору, мобілізують захисні функції організму, посилюють секреторні
функції тощо. Оскільки відомі природні запаси рослин не можуть повністю
забезпечити фармацевтичну промисловість, виникає потреба у збільшенні
кількості сировини. З цією метою проводиться культивування багатьох
видів лікарських рослин. Знання про біологію культури, її фітотерапевтичні особливості зберігання та застосування лікарських рослин при різних
захворюваннях дозволить у повному обсязі використати ресурсний потенціал регіону. Враховуючи означені аргументи нами у 2010 році здійснювалася експериментальна робота по вивченню біоекологічних властивостей
та введення в культуру лікарських рослин ботанічного саду міста Полтави.
У дослідженнях було вивчено колекцію культивованих лікарських
рослин кафедри ботаніки, яка створена за сприяння Інституту лікарських
рослин Української Академії аграрних наук (с.Березоточя Лубенського
району) та Київського національного ботанічного саду імені М.М. Гришка,
яка культивується в умовах навчально-дослідної ділянки ботанічного саду
ПНПУ імені В.Г.Короленка. Усі дослідження виконувалися за затвердженими загальноприйнятими методиками: фенологічні спостереження (Доспєхов, 1985) [1], біометричні показники визначали по методиці ГБС РАН
(Зайцев, 1978) [2] , конкурентна здатність – шляхом візуальних спостережень, продуктивність рослин в залежності від строків посадки – методики
інтродукційних досліджень ВІЛАР МО (Майсурадзе, 1984) [5] , ритм сезонного розвитку досліджувався шляхом становлення строків проходження
фенологічних фаз. Відмічали наступні фази – поява весняних листків,
поява літніх листків, початок та масове цвітіння, поява осіннього листя,
закінчення вегетації. Початок фази відзначався при її наступанні у 10%
рослин популяції, а її масове проходження у 70 % рослин.
Відбір проб проводили по фенофазам , в пробі знаходилось 20 модельних рослин. При обробці враховували біометричні показники та масу
коренів. Для характеристики надземної частини вимірювалися довжина та
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ширина листка, висота та діаметр стебла, довжина та діаметр суцвіття.
Отримані дані було систематизовано.
У результаті дослідження визначено видовий склад із колекції культивованих
лікарських
рослин,
ботанічного
саду
ПНПУ
імені
В.Г.Короленка який становить 20 видів. Серед досліджуваних рослин із 10
родин найбільше (30%) видів належить до родини складноцвітих
(Calendula offisinalis L., Matricaria recutita L., Inula helenium L., Echinacea
purpurea (L.) Moench, Silybum marianum L., Bidens tripartita L.), 25% видів
до родини губоцвітих (Leonurus quinquelobatus L., Origanum vulgare L.,
Hyssopus officinalis L., Salvia officinalis L., S. Sclarea L.), 10% зонтичних
(Foeniculum vulgare L., Coriandrum sativum L.) та по 5% до родин мальвових (Altheae officinalis L.), валеріанових (Valeriana officinalis L.), пасльонових (Datura stramonium L.), звіробійних (Hypericum perforatum L.), бобових (Trigonella foenum graecum L.), ранникових (Digitalis purpurea L.),
рутових (Ruta graveolens L.) (рис.1).

Рисунок.1 Видовий склад колекції лікарських рослин ботанічного саду ПНПУ імені В.Г.Короленка
Було вивчено вплив екологічних особливостей на ріст і розвиток
рослин, класифіковано досліджувані види на екологічні групи. Більшість
вивчених рослин -76 % по відношенню до вологи є мезофітами та гігрофітами, 23% – ксеромезофіти та 5% – ксерофіти (рис.2), це пояснюється
тим, що більшість рослин у природних умовах є представниками лучної
флори та відповідно пристосовані до умов надмірного та середнього зволоження.
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Рисунок 2 . Відношення досліджуваних видів до вологи, %
Відомо, що одним із провідних факторів життя рослин є світло, яке
бере участь у процесах біосинтезу та впливає на накопичення лікарської
сировини. Саме тому нами було досліджено відношення рослин до світла.
Дані досліджень відображено в рисунку 3.

Рисунок 3. Класифікація видів рослин за відношенням до
світла (%)
Показники діаграми свідчать про те, що по відношенню до світла
рослини можна розподілити на наступні групи: 60% – світлолюбних(Altheae officinalis L., Hypericum perforatum L., Calendula offisinalis L.,
Matricaria recutita L., Leonurus quinquelobatus L., Hyssopus officinalis L.,
Trigonella foenum graecum L., Echinacea purpurea (L.) Moench, Digitalis
purpurea L., Coriandrum sativum L.,Ruta graveolens L., Foeniculum vulgare
L.), 30% – тіневитривалих (Valeriana officinalis L., Datura stramonium L.,
Inula helenium L.),Bidens tripartita L., Salvia officinalis L.,S. sclarea L.) , 10%
– тінелюбних (Origanum vulgare L., Silybum marianum L.).
Під час дослідження було встановлено розташування бруньок відновлення у досліджуваних рослин, що дозволило класифікувати культивовані види за означеною ознакою (рис. 4).
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Рисунок 4. Розподіл видів за класифікацією К.Раункієра, %
На рисунку 4 проілюстровано розподіл видів відповідно до класифікації за К.Раункієром. Серед досліджуваних видів виділено наступні
життєві форми: гемікриптофіти -35%, терофіти – 35%, хамефіти – 25%,
криптофіти – 5%.
Мінливість біоморфологічних особливостей та ритму сезонного розвитку досліджуваних видів при інтродукції в м. Полтаві в порівнянні з дикоростучими рослинами не виявлено. Дослідження біологічних особливостей культивованих видів свідчить про перспективність їх інтродукції як
джерел лікарської сировини в умовах ботанічного саду ПНПУ імені В.Г.
Короленка в м. Полтава.
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ФІЗІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГІБРИДІВ
СОНЯШНИКА КУЛЬТУРНОГО
Оніпко В. В., Сердюк С. С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г.Короленка
Основою здорового харчування людини є баланс білків, жирів та
вуглеводів. Жири - мають найбільшу енергетичну цінність. Вони необхідні
для нормальної діяльності центральної нервової системи, для кращого
засвоєння білків, мінеральних речовин, жиророзчинних вітамінів. Жири
складаються з гліцерину та вищих жирних кислот, які поділяються на
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насичені та ненасичені. Насичені жирні кислоти містяться у тваринних
твердих жирах. Чим більше насичених жирних кислот у жирі, тим вища
температура його топлення, а отже, він довше перетравлюється та гірше
засвоюється. Ненасичені жирні кислоти входять до складу рідких жирів рослинних олій, а також жири морських тварин і риб. Ненасичені жирні
кислоти беруть участь у якості обов'язкового компонента при створені
клітинних мембран і оболонок нервових волокон. Вони виводять холестерин, нормалізують та укріплюють стінки кровоносних судин. [3]
Соняшникова олія - багате джерело необхідних вітамінів, основні з
них A, D і E. Її використовують як основу до мазей, пластирів і розтирань,
вживають як жовчогінний засіб при хронічних захворюваннях печінки і
жовчних шляхів (холецистит, холангіт, холангіогепатит, калькульозний
холецистит). Крім того, вона входить до складу аерозолю «Лівіан»
(Aerosolum «Livianum»), який застосовують для лікування опікових ран.
[2] Настій з язичкових квіток соняшнику дають усередину, як жарознижувальний і спазмолітичний засіб при малярії, спазмі бронхів та при шлунково-кишкових коліках. Як гіркоту для збудження апетиту, у випадку малярії, грипу і катару верхніх дихальних шляхів, при висипах на шкірі й застарілих виразках п'ють настойку з суміші листя і язичкових квіток соняшнику. Листя і язичкові квітки соняшника містять бетаїн, холін, арнідіол,
фарадіол, флавоноїди (кверциметрин і глікозид ціанідину), каротиноїди і
пектин. Крім того, у листі є янтарна, фумарова і лимонна кислоти, смолисті
речовини (до 3%); у язичкових квітках — сапоніни, фенолкарбонові кислоти (хлорогенова, неохлорогенова, кавова, саліцилова). Соняшникова
олія містить гліцериди олеїнової, пальмітинової, стеаринової, арахінової та
лігноцеринової кислот і каротиноїди. Хімічний склад сім'янок соняшника
має ряд особливостей і залежить від сортових особливостей, грунтовокліматичних та агротехнічних заходів вирощування культури. До складу
ядра сім'янки входять жири, білки, вуглеводи, фітин, дубильні речовини,
стеарини, фосфоліпіди, каротиноїди, органічні кислоти. [1] Соняшникова
олія - унікальний продукт, корисні властивості якого набагато перевершують інші рослинні олії. Ні соя, ні ріпак, ні кукурудза не можуть змагатися з
соняшником за багатством корисних речовин. [5]
Експериментальна робота, проводилося протягом 2009 року на присадибних ділянках приватного господарства в околицях селища Велика
Багачка. Досліди проводилися за методикою Притульська Н. В. по встановленню фізіологічної цінності насіння перспективних гібридів соняшника.
(табл. 1)
Таблиця 1
№
п/
п

Гібрид

1.

Ант F1

2.
3.

Всесвіт F1
Еней F1

4.

Кий F1

5.

Ковчег

Група за стиглістю

Кошик
форма

середньостиглий
середньостиглий
середньостиглий
середньостиглий
ранньостиглий

Урожайність
ц/га

Вміст
олії в
насінні, %

35,2

49,39

випукла

діаметр,
см
18-21

плеската

18-23

38,7-

48,19

випукла

19-23

37,2

54,1

злегка
випукла
випукла

19-23

26,8

49,7

19-22

34,2

49,8
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

F1
Красень F1
Оскіл
F1
Харківський
49 F1
Псьол
F1
Світоч
F1
Сівер
F1
Ясон F1

середньостиглий
середньостиглий
середньостиглий

злегка випукла
Неправильна випукла
злегка випукла

18-22

37.8

49,34

18-22

35,9

49,10

24

32,0

49-52

пізньостиглий

випукла

18-20

37,1

49,17

середньостиглий
середньостиглий
середньостиглий

неправильна
випукла

18-22

37,9

51

18-21

36.3

49,8

плеската

18-24

39,7

49,7

У результаті проведених досліджень було встановлено, що найвищими (175-185 см) серед них були такі як Ант, Всесвіт, Еней, Ковчег, Сівер, Ясон. Найменшу висоту(120-165 см) мали гібриди Кий, Красень,
Оскіл, Харківський 49, Псьол, Світоч. Вивчаючи апробаційні ознаки кошику встановлено, що 5 гібридів(Ант, Еней, Ковчег, Псьол, Сівер) мали випуклу форму кошика, 3-(Кий, Красень, Харківський 49) - злегка випуклу,
2(Оскіл, Світоч) неправильну випуклу і 2-(Всесвіт, Ясон) плескату. Діаметр кошика найбільшим є у Харківський 49, Ясон, Ковчег, Кий, Еней,
дещо меншими – Красень, Оскіл, Псьол, Світоч, Ант, Всесвіт, Сівер. Досліджуючи особливості сім’янки відзначено, що чорновугільний колір мають 6
гібридів та 6 темносмугастий. Найбільшу масу 1000 сім’янок мають 3 гібриди Ковчег, Всесвіт, Харківський 49, 63:66:59 г, а найменшу – Ант та
Псьол, відповідно 59:56 г. Найбільша лушпинність у гібридів Ант, Світоч та
Сівер-24%, відповідно найменша у гібриду Еней-21%. Серед досліджуваних об’єктів панцерність виявлена у всіх гібридів та найбільш виражена у
Сівер, Ковчег та Еней, відповідно 99,9%.
Аналіз проведених досліджень свідчить, що усі досліджувані гібриди
мають досить високий вміст олії та найкращий результат відмічено у середньостиглих гібридів Еней та Світоч, відповідно 55 та 53 %.
Отже для одержання харчової, фітотерапевтичної сировини та з метою забезпечення людей соняшниковою олією доречно застосовувати
гібриди середньостиглої групи - Еней та Світоч.
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МІНЛИВІСТЬ МОРФОМЕТРИЧНИХ ОЗНАК ВЕГЕТАТИВНИХ ТА
ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ ASTRAGALUS DASYANTHUS PALL.
Орлова Л.Д., Бобошко О.П.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
У останні роки наймогутнішим екофактором, що впливає на життя
рослин, є діяльність людини, яка впливаючи на рослинний покрив призвела до його змін, перетворення, а в окремих випадках до повного знищення. Саме тому всебічне вивчення біологічних особливостей рідкісних і
зникаючих видів є обов'язковим для моніторингу стану їх популяцій і розробки заходів охорони.
Метою нашого дослідження було з’ясування морфметричних ознак
Astragalus dasyanthus Pall. в природних умовах .
Астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus Pall.) (родина
Бобові – Fabaceae) уперше описаний П. С. Паласом у 1800 році [2]. Це
трав’янистий багаторічник з укороченими міжвузлями заввишки 10-30 см.
Корінь стрижневий, товстий, малогалузистий. Листки непарноперистоскладні, короткочерешкові, 10-12 см довжиною, з 13-18 пар довгасто
яйцевидних чи еліптичних листочків. У природі представлений двома
формами: коротко- і довгостебловою, з яких частіше трапляється перша.
Суцвіття щільне, головчасте, 6-20-квіткове, довжиною 3-6 см; віночок
яскраво-жовтий. Боби 10-12 мм завдовжки. Насіння нечисленне, коричневе, ниркоподібне, сплющене. Перше цвітіння триває з травня до липня, у
другій половині липня може спостерігатися друге цвітіння [1, 4].
Астрагал шерстистоквітковий – світлолюбна рослина, гемікриптофіт,
за відношенням до температури – теплолюбний. Зростає на відкритих
ділянках степу, остепнених схилах балок та річкових долин різної експозиції, серед розріджених степових чагарників, інколи – на остепнених
узліссях та галявинах байрачних лісів. Трапляється у складі лучностепових, степових та петрофітно-степових ценозів. Розріджені зарості на
еродованих схилах в степу локалізовані, як правило, у верхній частині
схилів північно-східної, східної і південної експозицій. В північній частині
лісостепових районів популяції астрагалу частіше займають схили південної експозиції. Надає перевагу багатим гумусом грунтам, невибагливий до
зволоження. У теперішній час всі місця знаходження цієї рослини слід
вважати реліктовими. Зростає як мезофіт [1]. З 1974 року астрагал шерстистоквітковий занесений до Червоної книги України, Європейського Червоного списку, Червоного списку IUCN. Фрагментарно поширений у лісостепових та степових зонах України [2]. Частіше трапляється на території
Київської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської,
Запорізької областей. Збирання в природних місцезростаннях заборонене
[4].
В Полтавській області вид охороняється в заказниках «Балка Долина», «Глибочанський», «Манжеліївський», «Новодиканський», «Рожаївський», «Лучківський», «Олегова балка», «Весело-Мирське», пам'ятці природи «Заїченські схили», заповідних урочищах «Келебердянське», «Мужева долина» [1].
Нами проведено дослідження на лучно-степовій ділянці в околицях
с. Крахмільці Решетилівського району Полтавської області. Місцевість
представляє собою балку. Експозиція схилу, на якій зростає вид, північносхідна. Ґрунтовий покрив представлений чорноземами з високим вмістом
гумусу, зволоження достатнє. В рослинному покриві домінують різнотрав-
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но-типчаково-ковилові асоціації на різних стадіях пасовищної дигресії.
Після проведення описів на ділянках з участю виду ми виявили, що
на 10 ділянках розміром 1 м² насиченість астрагалу шестристоквіткового –
дуже рідко, площа покриття 1%. У середньому на 1м² зустрічалась одна
особина. На всіх ділянках представник квітував і плодоносив [3].
Нами було здійснено вимірювання морфометричних показників та
кількості вегетативних і генеративних органів виду для встановлення адаптаційних можливостей виду в районі вивчення. У дослідженій популяції
було проведено аналіз наслідків проведених вимірів: висоти стебла разом
з суцвіттям, довжини, ширини і кількості листків, довжини, ширини і кількості квіток, кількості і розмірів плодів та насіння. Величина виборки була
15 особин.
Таблиця 1
Мінливість морфометричних показників стебла і листків астрагалу шестристоквіткового в околицях с. Крахмільці Решетилівського району Полтавської області
№
п/п

Показник

1

Ширина
листків
Довжина
листків
Висота
особини

2
3

Діапазон мінливості
Мінімальні показники
Максимальні показники
Розміри,
Кількість
Розміри,
Кількість ососм
особин
См
бин
3,5
1
7,1
1
9,8

2

28

1

9

4

28

2

Доведено, що висота рослин в популяції (табл.) була від 9 до 28 см.
Найбільша кількість особин мала його в межах 22-23 см. Ширина стебла –
0,2-0,3 см. Розміри листків переважаючої кількості рослин характеризувалися такими показниками: ширина – 5,1-5,2 см, довжина – 18-22 см.
В умовах 2010 р. квітування астрагалу проходило в червні-липні.
Масове квітування спостерігалось в кінці другої декади червня. Період
квітування рослин був розтягнутий в часі і складав 37- 38 днів.

2
36%

2
32%

1
64%

1
68%

А

Б

Рис.1. Кількість квіток у суцвітті (А) та плодів (Б) на одну особину
астрагалу шестристоквіткового
Умовні позначення:
А: 1-23-26, 2-15-16; Б: 1-21-25, 2-14-16.
Встановлено, що абсолютна більшість представників мали на одну
особину 23-26 квіток у суцвітті (рис. 1). Розміри квіток варіювали: довжи-
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на від 0,5 до 1 см, ширина від 0,3 до 0,7 см. Найчисельною групою були
особини з довжиною квіток 0,7 см.
Плід астрагалу – яйцеподібний чи овальний бобик з носиком, густоопушений, який при дозріванні розтріскується. Встановлено, що формування плодів астрагалу відбувалося упродовж 24 діб.
Виявилося, що не кожна квітка дала плід. Найчисельнішою була
група з 21-25 плодами. Розміри плодів варіювали: довжина від 9 мм до
15,3 мм, ширина від 3 мм до 5,9 мм. (рис. 2). Розміри насіння були однаковими: довжина 3 мм, ширина 2,8 мм.
Отримані нами наслідки вимірювань морфометричних ознак відрізняться від наведених в літературі. Так, висота стебла астрагалу шерстистоквіткового менша, довжина листків – більша, нижня і верхня межа інтервалу кількості квіток у суцвітті – більша, межі коливань розмірів плодів –
менші, чим результати інших авторів. Розміри ширини плоду, листків,
стебла, квіток ті насіння в опрацьованих джерелах не наведені.

А
Б
Рис.2.Довжина (А) та ширина плодів (Б) на одну особину астрагалу шестристоквіткового
Умовні позначення:
А: 1-9-10,7 мм, 14,9-15,3 мм; Б: 3-3,5 мм, 5,5-5,9 мм
Отже, нами було встановлено значну мінливість морфометричних
ознак як вегетативних так і генеративних органів астрагалу шерстистоквіткового, що свідчить про досить широку норму реакції та потенційну можливість пристосувань до умов середовища, які досить суттєво змінюються
в останній час.
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РІЗНОМАНІТТЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ БОБОВІ (FABACEAE)
ЛУК ГЛИНЯНОГО КАР’ЄРУ ОКОЛИЦЬ С.М.Т. ДИКАНЬКА
Орлова Л.Д., Чернієвська М.Л.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Актуальною проблемою сьогодення являється збереження біорізноманіття. Рослинний світ потерпає від нераціональної господарчої діяльності
людини, забруднення повітря, землі та води часто стає несумісним із життям. Окрім того, рослинам залишається все менше території, на якій би
вони могли вільно існувати. Головним питанням у збереженні та відтворенні рослинних ресурсів є забезпечення їх територією з відповідними
екологічними умовами, на яких природними шляхами могли б заселятися
та розвиватися види, типові для даної місцевості.
Для дослідження фіторізноманіття ми обрали луки глиняного
кар’єру околиць с.м.т. Диканька. Ця територія цікава тим, що до недавнього часу вона зазнавала значного антропогенного навантаження, але зараз
господарча діяльність людини на ній майже повністю припинена, і тому є
можливість спостерігати за проходженням на ній сукцесійних змін та за
особливостями характеру заростання цієї території різними видами рослинності.
У межах дослідження ми звертали увагу на поширення видів родини
Бобові – (Fabaceae). Ця родина являється однією з найбільш розповсюджених у наших широтах, її представники є обов’язковими компонентами
лучних фітоценозів [4]. На луках вони є фоновими рослинами і дають в
середньому 5 – 10 % врожаю [6]. Рослини цієї групи рідко зустрічаються в
травостоях як домінанти чи субдомінанти [5]. Бобові компоненти на пасовищах і сінокосах малостійкі, мінливі, і їх участь у складанні фітоценозу
дуже коливається від погодних умов або у зв’язку з коротким життєвим
циклом. Але ця мінливість проявляється не у всіх видів і не при всіх обставинах. Деякі з них можуть довго вегетувати і домінувати у травостоях в
певному досить стійкому середовищі існування. Зменшення їх участі у
травостоях або навіть повне зникнення не говорить про заміну цього фітоценозу іншим, а лише показує на тимчасові його зміни. Бобові, які можуть
домінувати у лучних травостоях, одночасно стають і едифікаторами, що
змінюють середовище існування в напрямку збагачення ґрунту азотом і
речовинами, що швидко мінералізуються [4]. Представники родини у переважній більшості характеризуються цінними господарчими та ґрунтотворними властивостями, а тому мають велике значення для природи та потреб людини.
Нами були виявлені такі представники родини на досліджуваній території: Астрагал еспарцетний – Astragalus onobrychis L., Буркун лікарський – Melilotus officinalis ( L.) Pall., Вовчуг польовий – Ononis arvensis L.,
В’язіль барвистий – Coronilla varia L., Горошок мишачий – Vicia cracca L.,
Еспарцет виколистий – Onobrychis viciifolia Scop., Зіновать австрійська –
Chamaecytisus austriacus Link., Конюшина гірська – Trifolium montanum L.,
Конюшина лучна – Trifolium prаtense L., Конюшина повзуча – Trifolium
repens L., Конюшина польова – Trifolium arvense L., Люцерна хмелевидна
– Medicago lupulina L., Люцерна румунська – Medicago romanica Prod.,
Люцерна посівна – Medicago sativa L., Лядвенець український – Lotus
ucrainicus Klok., Чина бульбиста – Lathyrus tuberosus L. Всі ці види є доволі
типовими для флори нашої місцевості.
Систематичний аналіз показав, що 16 виявлених видів рослин вхо-
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дять до 11 родів, серед них найчисельнішим є рід Конюшина (Trifolium L.)
– чотири види. Рід Люцерна – (Medicago L.) має три представники, решта
представлені одним видом.
В основному підземні органи рослин представлені стрижневою кореневою системою, лише три представники мають кореневище. Листки у
більшості трійчастоскладні, непарноперистоскладні мають три представники, парноперистоскладні – два. Стебло у трьох представників висхідне, у
шести – прямостояче, у трьох – чіпке, в одного – повзуче, і три представники можуть мати як висхідне так і прямостояче. Квітки неправильні, здебільшого зібрані в суцвіття, з яких головку та зонтик мають по 4 види,
китицю - 7, пазушні квітки є в одного представника.
Серед знайдених бобових лише один представник відноситься до
одно- двохрічних, всі інші – до багаторічних.
За життєвою формою по К. Раункієру переважають гемікриптофіти,
криптофітів – троє, терофіт – один. За відношенням до екологічних факторів найбільша кількість представлена мезофітними, мезотрофними, холодостійкими та тіневитривалими рослинами.
Виявлені види мають важливе практичне значення. Буркун лікарський застосовується у медицині як антикоагулянтний, болетамувальний,
вiдхаркувальний, седативний, сечогiнний, судинорозширюючий, протисудомний засіб [3], являється кормовою рослиною. Має дуже розвинену
кореневу систему, яка проникає в ґрунт до 2 м і виконує меліоративну
функцію, також він володіє здатністю нагромаджувати в ґрунті значну
кількість кальцію, сірки, фосфору, калію, чим сприяє підвищенню його
родючості. Після скошування на другий рік залишає органіку у вигляді
кореневих і стерньових решток та багато азоту. Це також цінна медоносна
культура [4]. Вовчуг польовий являється медоносною та лікарською
рослиною. Застосовується як кровоспинний, проносний, сечогінний і протигеморойний засіб [3]. В’язіль барвистий використовується як лікарська рослина, препарати якої проявляють кардiотонiчну, сечогінну дію [3].
Також це кормовий та медоносний вид [4]. Зіновать австрійська є медоносною та фітомеліоративною, також може використовуватись як декоративна [2]. Конюшина гірська – кормова, лікарська, що має cечогiнну,
кровоспинну, відхаркувальну, ранозагоювальну, протизапальну, болетамувальну дію [3]. Медонос [1]. Конюшина лучна – це медоносна [1],
кормова рослина, також може широко застосовуватися у харчових цілях
[4]. Має лікарські властивості, проявляє бактерицидну, вiдхаркувальну,
кровоспинну, протизапальну, потогiнну, сечогiнну дiю [3]. Конюшина
повзуча – цінна кормова рослина, може використовуватися у харчуванні
[4], а також лікарська, що має антитоксичну, знеболюючу, протизапальну,
вiдхаркувальну, ранозагоювальну, кровоспинну дiї [3]. Медоносна [1].
Конюшина польова – кормова рослина [4], гарний медонос [1]. Як лікарська проявляє протизапальні, обволікаючі, болетамувальні, антисептичні,
сечогінні та гіпоглікемічні властивості [3]. Люцерна хмелевидна – важлива кормова рослина, що має високу поживну цінність, чудово поїдається
худобою і добре відростає після скошування. Добрий медонос [4]. Люцерна посівна – одна з найцінніших рослин для польового травосіяння. У
сіні люцерни, зібраному у фазі бутонізації міститься багато білка, який за
якостями не поступається білку курячих яєць. У люцерні є багато вітамінів,
фосфору і кальцію. Висока кормова цінність люцерни поєднується з її
високою продуктивністю. Вона швидко відростає і може давати впродовж
літа ніжний поживний корм [4]. Як лікарська рослина вона ефективна при
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ревматизмі, цукровому діабеті, як діуретичний, ранозагоювальний, загальнозміцнюючий засіб [3]. Її вважають чудовим джерелом вітамінів та
мінеральних елементів [2]. Люцерна румунська – перспективний вид
для покращення стану лугів і пасовищ, схилів, що піддаються водній та
вітровій ерозії. Характеризується дуже високою зимо- та посухостійкістю,
стійкістю до шкідників та хвороб [4]. Лядвенець український – лікарська рослина, що має протизапальну, діуретичну, знеболювальну, ранозагоювальну, гепатопротекторну, заспокійливу, загальнозміцнювальну, тонізуючу дію [3]. Дуже цінна кормова рослина, відмінний медонос
і декоративна рослина. Застосовується також як харчова [4]. Еспарцет
виколистий належить до цінних кормових рослин, містить значну кількість білку. На пасовищах його охоче їдять коні, але інші види худоби –
гірше. Він нагромаджує в ґрунті багато азоту. Коренева система здатна
засвоювати важкорозчинні фосфорні й кальцієві сполуки з ґрунту, добре
росте на малородючих ґрунтах, не вибагливий до вологи, а тому перспективний при освоєнні деградованих земель, сухих еродованих схилів [4].
Цінний медонос [1]. Астрагал еспарцетний – хороша кормова рослина.
Перспективна для посівів при зкріпленні крутих схилів. Декоративна,
придатна для великих барвистих масивів [4]. Добрий медонос, джерело
підтримуючого медозбору [1]. Використовується в народній медицині.
Настій трави має заспокійливі, седативні, гіпотензивні властивості [3].
Горошок мишачий – збагачує ґрунт азотом, як і інші бобові, впливає на
життя всіх компонентів травостою. Коли відмирають корені, ґрунт збагачується на сполуки кальцію і структура його поліпшується. Має велике значення для збагачення азотом заплавних лугів, де інші бобові внаслідок
надлишкового зволоження рости не можуть. Добра кормова і медоносна
рослина [4]. У народній медицині застосовують як пом’якшуючий, ранозагоювальний, кровоспинний засіб [3]. Має їстівні плоди [4].
Як бачимо, представники бобових беруть активну участь у заростанні антропогенно порушених ділянок, формують фітоценоз, покращують
стан ґрунтів, перебувають у тісних взаємозв’язках з іншими організмами,
входять до ланок ланцюгів живлення, являються джерелом пилку та нектару. Отже, вони відіграють вагому роль у природі. Окрім того, представники бобових є цінними у господарчому відношенні, а тому місця їх зростання повинні раціонально використовуватися та оберігатися.
Література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
5.
6.
7.

Глухов М.М. Важные медоносные растения и способы их разведения / Глухов
М.М. – М. : Сельхозиздат, 1937. – 520 с.
Єлін Ю. Я. Шкільний визначник рослин / Ю. Я. Єлін, С. І. Івченко, Л.Г. Оляницька. – К. : Радянська школа, 1978. – 260 с.
Кархут В.В. Ліки навколо нас/ В. В. Кархут; 3-є вид., випр. і .доп. – К. : Здоровя,
1993. – 232 с., іл.
Матвеева Е. П. Луга Советской Прибалтики / Е. П. Матвеева. – К. : Наука, 1987.
– 337 с.
Природные растительные кормовые ресурсы Донбаса / Е. И. Кондратюк, И. Т.
Юрченко, А. З. Глухов и др. – К. : Наук. думка, 1986. – 192 с.
Рослинність УРСР. Природні луки. – К. : Наук. думка, 1968. – 255 с.
Сторінки Інтернету:
http: //travoved.narod.ru/
http://agroua.net/plant/catalog/
http://www.grigaonline.narod.ru/roslini/

143

МЕДОНОСНІ РОСЛИНИ ЛУЧНИХ УГІДЬ ОКОЛИЦЬ С. ЯХНИКИ,
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВЩИНИ
Орлова Л.Д., Рожко А.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Лучні угіддя займають близько 1/4 території нашої країни. Їх цінність для тваринництва і бджільництва залежить від природних особливостей зони, родючості ґрунтів і ступеня зволоженості ділянки. У деяких випадках сінокісні площі можуть бути джерелом продуктивного медозбору,
забезпечуючи добовий приріст маси контрольного вулика в межах 4 – 5
кг. Але часто бджоли не можуть використовувати медоносну рослинність
луків, тому що сінокіс на луках збігається з масовим цвітінням лучної рослинності, а на пасовищах випасають худобу, бджоли на початку літа можуть використовувати незначну частину нектару. Лише на землях, що
непридатні для сіножатей та випасання тварин - протягом усього літа,
Медопродуктивність лучних угідь становить від 50 до 80 кг/га [1].
Медоносна рослинність є одним з основних природних кормових ресурсів для бджіл, тому детальне її вивчення має важливе значення для
бджільництва. Існування бджіл неможливе без оточуючих нас медоносів,
що вділяють нектар, який необхідний для підтримання їх життєдіяльності.
Крім нектару бджоли використовують пилок, як білковий і вітамінний
корм, а також збирають падь, медяну росу [3].
Мед широко застосовують для лікування внутрішніх, нервових, хірургічних захворювань. У ньому гинуть дизентерійна і кишкова палички,
стрептококи і стафілококи. Застосування в медицині бджолиного воску
зумовлено наявністю бактеріостатично діючих речовин, а також вітаміну А,
що виявляють протимікробну дію і відіграють дуже важливу роль у живленні шкіри [4]. Але лікарські властивості мають не лише продукти бджільництва, а й самі медоносні рослини.
У ході дослідження нами було виявлено 45 видів медоносних рослин на заплаві околиць с. Яхники, Лохвицького району Полтавщини, які є
представниками таких родин як Бобові, Складноцвіті, Губоцвітих, Шорстколистих, Розові, Маренові, Черсакові, Фіалкові, Геранієві, Зонтичні, Гвоздичні, Плакунові, Жовтецеві.
Медопродуктивність – це кількість меду, яку теоретично можуть виробити бджоли з нектару, що виділяє один гектар суцільних насаджень
того чи іншого медоносу [2].
Вивчаючи та аналізуючи літературні джерела [1; 2; 3], ми виявили,
що Медопродуктивність вивчених рослин коливається в межах від 15 до
500 кг/га (табл. 1.1)
Таблиця 1.1
Медпродуктивність рослин околиць с. Яхники, Лохвицького
району, Полтавщини
№п\п

Українська назва

Латинська назва

Жовтець їдкий
Підбіл звичайний
Чорнокорінь лікарський
Вовчуг польовий
Любочки осінні
Перстач гусячий

Ranunculus acris L.
Tussilago farfara L.
Cynoglossym officinale L.
Ononis arvensis L.
Leontodon autumnalis L.
Potentilla anserita L.
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Медопродуктивність, кг\га
15
25 – 30
25 – 30
30 – 40
30 - 35
35

Гірчак зміїний
Миколайчики плоскі
Нечуй-вітер волохатенький
Лядвинець український
Дивина борошниста

Свербіжниця польова
Фіалка триколірна
Герань лучна
Горошок мишачий
Дрік фарбувальний
Золототисячник звичайний
Жовтий осот болотний
Лопух великий
Парило лікарське
Плакун верболистий
Конюшина лучна
К. польова
К. суницевидна
К. гірська
К. повзуча
Льонок звичайний
Шавлія лучна
Цикорій дикий
Підмареник справжній
Астрагал дацький
Кульбаба лікарська
Чабрець Паласів
Суховершки звичайні
Еспарцет виколистий
Шавлія дібровна
Оман британський
О. високий
Борщівник сибірський
Алтея лікарська
Живокіст лікарський
Вероніка широколиста
Буркун лікарський
Люцерна серповидна
Синяк звичайний

Polygonum bistoria L.
Eryngium planum L.

40
40 – 60

Hieracium pilosella L.

45

Lotus ucrainicus Klok
Verbascum lychnitis L.

20 – 50
60

Knautia arvensis (L.)Coulf
Viola tricolor L.
Geranium pretense L.
Vicia cracca L.
Genista tinctoria L

60
70
70
70
70

Centarum erythraea Rafn.

75

Sonchus palustris L.
Arctium lappa L.
Agrimonia eupatoria L.
Lythrum salicaria L.
Trifolium pratense L.
T. avense L.
Т. fragiferum L.
T. montanum L.
T. repens L.
Linaria vulgaris Mill.
Salvia pretensis L.
Cichorium intybus L.
Galium verum L
Astragalus danicus Retz.
Taraxacum officinale Webb
ex Wigg.
Thymus pallasianus H. Braun
Prunella vulgaris L.
Onobrychis viciifolia Scop.
S. nemorosa L.
Inula britannica L.
I. helenium L
Heracleum sibiricum L.
Althаea officinalis L.
Symphytum officinale L.

90
90
90
90
80 – 100
80 – 100
80 – 100
80 – 100
80 – 100
90 – 100
100
100
100
100

Veronica teucrium L.

170

Melilotus officinalis ( L) Pall.
Medicago falcate L
Echium vulgare L.

200
200
400

105
120
120
120
130
130
130
150
150
160

Проведені дослідження показали, що найбільш висока медпродуктивність спостерігається у таких представників як синяк звичайний, буркун жовтий, алтея лікарська, а - найнижча у любочок осінніх та лядвенцю
українського. Вивчені рослини відносяться до 13 родин, найбільш чисельною є родина Бобові, 13 – видів, 9 – належать до родини Складноцвіті, 4 –
до Губоцвітих, 3 представники належать до родини Шорстколистих, по два
представники відносяться до родин Розові та Ранникові; родини Маренові,
Черсакові, Фіалкові, Геранієві, Зонтичні, Гвоздичні, Плакунові, Жовтецеві
представлені по одному виду медоносних рослин.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПАРКУ «ПЕРЕМОГИ»
СМТ. НОВІ САНЖАРИ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Панасенко Т.В., Гужва А.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Одним із основних елементів благоустрою населених пунктів є паркові насадження, які представляють вагомий культурно-історичний, пізнавально-виховний, науковий, санітарно-екологічний, художньо-естетичний
інтерес. На території Полтавської області цінні парки охороняються в «колекційному блоці» природно-заповідної мережі (1 – дендропарк, 18 –
парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та 9 – пам’ятки природи) [1].
Таким об’єктом є парк «Перемоги» – ботанічна пам’ятка природи місцевого
значення, який призначений для відпочинку та проведення активного
дозвілля жителів і гостей селища.
Парк розташований на правому березі р. Ворскла селища Нові Санжари Полтавської області та займає площу 3,4 гектара. Територія переважно рівнинна. Залежно від особливостей просторової організації насаджень парк можна віднести до напіввідкритих, оскільки на його території
поєднуються відкриті ділянки з високим деревостоєм.
Парк був закладений у 1870-1880 роках адвокатом із Петербурга
Перцовичем, який мав у Нових Санжарах літній дерев’яний будинок для
відпочинку. Крім того, на території парку розміщувалася конюшня, де
приймали екіпажі коней гостей. Паркові насадження гармонійно прикрашали мармурові скульптури (на зразок тих, які були у Петербурзі). Поливна система з мармуру дозволила виростити цінні деревні рослини, декоративність яких приваблювала в усі пори року. Біля будинку адвоката були
розбиті квітники, які прикрашались художніми вазами та насадженими
кущами бузку.
Після революції скульптури були вивезені, приміщення розбите, яке
пізніше було реконструйоване під будинок культури селища. За час існування парку «Перемоги» видова різноманітність деревних видів постійно
змінювалася.
Рішенням Полтавського облвиконкому №329 від 22.07.1969 року
парк оголошено ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. У
1973 році, на честь 30-ї річниці визволення районного центру, селища
Нові Санжари, від німецько-фашистських загарбників, згідно з рішенням
Новосанжарської селищної ради, парку відпочинку присвоєно назву «Парк
Перемоги». Саме в цей день парк переданий районному центру культури і
дозвілля. Охоронне зобов’язання, видане Міністерством екології та природних ресурсів України Державним управлінням екоресурсів у Полтавській
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області, покладене на директора районного центру культури і дозвілля –
Олександра Вікторовича Торбіна.
Сучасний видовий склад дендрофлори парку налічує понад 20 видів
деревних рослин. Основу деревостану насаджень формують як аборигенні
види (Quercus robur L., Acer platanoides L, Acer pseudoplatanus L., Populus
tremula L. , Tilia cordata Mill, Fraxinus excelsior L., Ulmus glabra Huds.), так
й інтродуковані (Betula pendula Roth, Aesculus hyppocastanicum L., Robinia
pseudoacacia L., Populus italica Moench, Acer campestre L. та ін.). Серед
хвойних видів на території парку виявлено два види (Pinus sylvestris L.,
Picea abies (L.) Karsten), які представлені у парку лише окремими групами,
але значно підвищують декоративність насаджень.
Культурно-історичну та наукову цінність парку підвищують вікові
дерева Quercus robur L. та Ulmus glabra Huds, яким більше 90 років.
У трав’янистому покриві виявлено такі види як Viola odorata L.,
Scilla bifolia L., Ficaria verna Huds, Pulmonaria obscura Dum, Corydalis cava
L., Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande, Geum urbanum L., Lamium
album L. та ін.
Територію парку умовно можна поділити на центральну площу, де
проходять різноманітні міські заходи, дитячий майданчик та основну частину, де, зокрема, і сконцентровані деревні насадження. Центральний вхід
до парку розпочинається збудованою в 2010 році аркою. Зліва від арки
розміщена скульптура погруддя Т.Г.Шевченка, яка оточена груповими
насадженнями Aesculus hyppocastanicum L. та Acer platanoides L., а неподалік висаджено ряд молодих дерев Picea abies (L.) Karsten. З обох боків
центральної алеї розмішені садово-паркові лави. Ця частина парку є найбільш відкритою, оскільки після часткової реконструкції залишилися поодинокі старі дерева, а молоді насадження ще не набули значних розмірів.
Далі, справа від головної доріжки, знаходиться пам’ятник воїнам інтернаціоналістам, навколо якого зростають такі види дерев, як Betula pendula
Roth, Acer platanoides L., Aesculus hyppocastanicum L., Ulmus glabra Huds.
Поступово головна алея галузитися і закінчується оглядовою площею.
Вглиб парку щільність дерев починає зростати. Чітко видно, що раніше
дерева були висаджені рівними рядами, проте з часом проводилася вирубка і старі особини поступово замінювалися молодими, тому зараз ряди не
чітко простежуються [2].
Таким чином, парк «Перемоги» відіграє надзвичайно важливу роль
в поліпшенні озеленення селища Нові Санжари. За свою досить довгу
історію парк не одноразово зазнавав реконструкції, проте її заходи були
спрямовані переважно на архітектурну його складову. Тривалий час деревні насадження залишались без належного догляду, не поновлювався їх
видовий склад. На сьогодні уже проведено багато заходів із благоустрою
парку з метою підвищення естетичної цінності та забезпечення високого
рівня його функціонування. Зокрема, у парку проводяться роботи з формування молодих насаджень навколо головного входу та алеї, що веде до
центральної сцени, систематично здійснюється вирубка старих пошкоджених дерев. На відкритій ділянці розбудовано дитячий майданчик, поповнено кількість паркових лав та урн, оформлено оглядовий майданчик.
Література
1.

Байрак О.М. Парки Полтавщини / Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В.
– Полтава: Верстка, 2007. – 276 с.

147

2.

Жаботинський П.М. Новосанжарщина. Історичний довідник / Петро Михайлович
Жаботинський. – Полтава: ПФ «Форміка», 2006. – 184 с.

148

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

ХРОМ В ЭДАФОТОПАХ ПРИСАМАРЬЯ ДНЕПРОВСКОГО
Цветкова Н.Н., Дубина А.А., Усенко А.А.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Знание региональных особенностей почвенного покрова необходимо для рационального использования земельных ресурсов, охраны и повышения плодородия почв. Без учета разнообразия почв региона невозможно правильное размещение и специализация сельского, лесного и
других отраслей хозяйства, связанных с использованием земельного фонда. Особенно это важно в нашей стране, отличающейся разнообразием
природных и экономических условий. На образование почв, как указывают многие исследователи, оказывают влияние как природные, так и антропогенные факторы.
В настоящей работе мы попытались показать, как в пределах небольшого региона - одного эколого-геоморфологического профиля длиною 3 км в пределах долинно-террасового ландшафта среднего Приднепровья, широко варьирует содержание одного из тяжелых химических
элементов - хрома в почвах и наблюдается широкое разнообразие типов
почв.
Объектами исследования было выбрано разнообразие почв лесных
биогеоценозов долины р. Самары Днепровской, в качестве эталонных
почв взяты чернозёмы обыкновенные разнотравно-типчаково-ковыльной
степи.
Предметом исследования служили содержание и закономерности
распределения в почвах хрома, гумуса,обменных катионов Ca2+и Mg2+,
гранулометрический состав почв и кислотность почвенного раствора.
Исследовались перечисленные показатели в почвах: дерновоборовых (суховатый бор на арене), пойменно-лесных прирусловой части
долины реки Самары (вязо-ясеневый биогеоценоз); лугово-лесных центральной части долины реки Самары (липово-ясеневая дубрава) и чернозёме обыкновенном разнотравно-типчаково-ковыльной степи (зональный
тип почв степной зоны). Характеристика биогеоценозов и почв представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика почв биогеоценозов долинно-террасового и
приводораздельно-балочного ландшафтов.
Название
почв

Чернозём
обыкновен-

ПочвенХром,
ные
среднее
горизон- содержаты, см ние, мг/кг
почвы
0-20
130±7
50-60
122 ±6

Фракция
Физическойглины
поКачинскому, %
60,61
61,02
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Количество обГумус
менных катионов
по
в мг-экв на 100 г Тюрипочвы
ну, %
Са2+
Mg2 +
29,3
3,2
6,11
23,0
2,8
4,56

рН
водной
вытяжки
7,0
7,0

ный,
суглинистый,
на лессовидных суглинках
Поименнолесная, малогумусная,
супесчаная,
на аллювиальных отложениях
Луговолесная, малогумусная,
суглинистая
на аллювиальных отложениях
Дерновоборовая,
песчаная на
древнеаллювиальных отложениях

190-200

105 ±4

52,32

14,6

1,8

2,16

8,1

0-20
50-60
190-200

63 ±3
76+4
63±4

27,4
6,2
23,4

7,0
3,0
4,3

4,6
0,1
3,4

1,68
0,87
1,22

7,0
6,5
6,8

0-20
50-60
190-200

85+4
66±4
42 ±3

57,02
45,81
21,35

6,5
4,1
3,6

9,4
8,7
6,9

4,7
3,2
1,8

7,3
7,7
7,7

0-20
50-60
190-200

22±2
18 ±3
19+3

8,41
5,61
5,64

2,0
0,8
1,0

1,5
1,3
0,16

2,73
0,46
0,17

5,8
6,4
6,4

Содержание хрома в почве представлено в валовой форме.
Из таблицы следует, что характеристики исследованных почв широко варьируют в пределах долинно-террасового иприводораздельнобалочного ландшафтов: кларк хрома меняется от 18 до 130 мг/кг почвы;
величина фракции физической глины лежит в пределах: 5-61%; содержание обменного катиона Са в интервале: 0,8-29, Mg2+- 0,16 - 3,2 мг-экв
на 100 г почвы; рН водной вытяжки в интервале 5,8-8,1, содержание
гумуса 0,17-6,1%.
Максимальное содержание хрома обнаружено в чернозёме обыкновенном, разнотравно -типчаково- ковыльной степи (130 мг/кг почвы);
меньше хрома в лугово-лесных почвах центральной поймы (липоясеневая дубрава - 85 мг/кг) и ещё меньше в супесчаных почвах прирусловой поймы (63 мг/кг, вязо-ясеневая дубрава) и песчаных почвах арены
(суховатый бор , 22 мг/кг). Содержание хрома в почве природно связано с
её гранулометрическим составом: при увеличении фракции физической
глины в почве от 8 до 60 % растёт содержание хрома от 18 до 130 мг/кг
почвы.
Не выявлено тесной корреляционной связи содержания хрома с
кислотностью водной вытяжки (рН). Содержание гумуса положительно
влияет на содержание хрома: чем больше гумуса в почве, тем выше содержание хрома в эдафотопе.
Проведенные исследования подтвердили известные положения о
природном влиянии гранулометрического состава почвообразующих пород
и биогенного фактора на содержание тяжелых металлов в почве и показали, что в пределах небольшого района (региона) мы можем иметь гамму
не только видов, а и типов почв, с разным содержанием хрома, что крайне
необходимо учитывать при выявлении загрязнения почв.
В пределах одной зоны наблюдается огромное разнообразие почв. Закон
зональности почв не охватывает всех закономерностей их распространения.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗЛОЧИН: (КОМПЛЕКСНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ
АНАЛІЗ)
Одерій О.В.
Донецький юридичний інститут Луганського державного університету
внутрішніх справ ім.Е.О.Дідоренка
Людина самознищить себе,
коли
знищить
навколишнє
середовище
Ж.Б.Ламарк
В основі криміналістичних методик розкриття та розслідування окремих видів злочинів є їх кримінально-правова кваліфікація. Саме нею
визначається зміст предмету доказування, тобто коло тих обставин, на
встановлення яких і спрямовано розслідування. О.Н.Колесніченко, розкнриваючи основне значення кримінального права для криміналістичної
методики підкреслював, що «…определяющую роль в расследовании и его
методике играет квалификация преступления, которая позволяет установить конкретные задачи расследования, что в свою очередь влияет на
применение тех или иных методов [1, С.12].
Необхідність визначення поняття екологічного злочину викликано
певними причинами:
1) у чинному КК України екологічні злочини виділено у окремий
розділ VIII Особливої частини з назвою «Злочини проти довкілля»;
2) КК України не надає нормативного визначення екологічного злочину, хоча законодавець вважав за можливе надати визначення військових злочинів [2]. До речі, у КК Російської Федерації аналогічна ситуація
[3];
3) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» також не має визначення злочину проти довкілля, проте в ст. 68
цього Закону передбачені основні види порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища [4];
4) хоча більшість загальнотеоретичних термінів не знаходить прямого закріплення у законодавчих актах, тим не менш їх цінність для практики – правотворчої, правозастосовної, інтерпретаційної, правовихавної –
очевидна. Без освоєння цього понятійного апарату юридичної науки практична діяльність у сфері діяльності права була б скрутна, а на професійному рівні – навряд чи можлива [5, с.4];
5) у правозастосовчої практики постійно виникає питання щодо розмежування злочинних та незлочинних екологічних правопорушень, однак
у чинному Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
також відсутнє визначення екологічного правопорушення.
Таким чином, в юриспруденції існують певні проблеми стосовно розглядуваних злочинів, що ускладнює правозастосовчу діяльність.
У науковій літературі обгрунтовано висловлена думка, що: 1) поняття «довкілля» позбавлене змістовного навантаження і породжує ще
більші суперечності; 2) термін «навколишнє середовище» характеризується невизначеністю і є суперечливим, оскільки охоплює як природу, так і
різні будівлі, відповідну інфраструктуру; 3) терміни «природа» і «природні
ресурси» є занадто всеохоплюючі та стосуються і тих компонентів, які
людина не в змозі використовувати й охороняти.
Термін «екологічний злочин» вперше запровадив у наукову літера-

151

туру В.Д. Пакутін (1980 р.) [6]. Він є похідним від поняття «екологічне
правопорушення», який був вперше використаний О.С.Колбасовим (1972
р.). Тобто, проблеми що стосуються поняття та ознак саме екологічних
злочинів знаходяться під увагою науковців достатньо довготривалий час,
однак єдиної позиції з цього питання науковці так і не дійшли.
Е.М Жевлаков схилився визначити екологічні злочини як суспільно
небезпечні, передбачені кримінальним законом, винні, карані діяння, що
посягають на суспільні відносини зі збереження якісно сприятливого природного середовища, раціонального використання її ресурсів і забезпечення екологічної безпеки населення [7, с.27]. О.М. Джужа екологічні
злочини визначає як передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, що посягають на навколишнє природне середовище чи його
окремі сфери (повітря, землю, надра, води тощо) [8, с.122]. Заслуговує на
увагу визначення екологічних злочинів О.Л.Дубовик, яка вважає, що
«экологическое преступление – это предусмотренное уголовным законом
и запрещенное им под угрозой наказания виновное общественно опасное
деяние (действие или бездействие), посягающие на окружающую среду и
ее компоненты, рациональное использование и охрана которых обеспечивают оптимальную жизнедеятельность человека, а также на экологическую безопасность населения и территорий, и состоящее в непосредственном противоправном использовании природных объектов (или в противоправном воздействии на них) как социальной ценности, приводящие к
негативным изменениям состояния и качества окружающей среды» [9,
с.81–82]. На думку І.В.Лавигіної, екологічні злочини – це злочини, передбачені розділом 26 КК РФ, що порушують правила охорони природи шляхом негативного впливу на природне середовище, якщо ці дії завдали
суттєвої
шкоди
відношенням,
що
охороняються
[10,
с.23].
О.В.Виноградова стверджує, що екологічний злочин - це каране кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, що посягає на екологічну
безпеку й екологічний правопорядок, і завдало істотну шкоду природному
середовищу або створило погрозу його настання [11, с.17]. У навчальному
посібнику І.І.Митрофанова та А.М.Притули розглядувані злочини визначені як злочини проти довкілля і надано їх поняття як суспільно небезпечні,
передбачені розділом VIII Особливої частини КК винні діяння, що посягають на суспільні відносини, які забезпечують охорону навколишнього
природного середовища, раціональне використання його ресурсів та екологічну безпеку населення, вчинені суб’єктом цих злочинів [12, с.23]. А у
спеціалізованому навчальному посібнику «Экологическое право России:
словарь юридических терминов» зовсім не згадується термін «екологічний
злочин», а лише надано «екологічні правові відношення» які визначені як:
1) (у вузькому значенні) суспільні відношення, які врегульовані нормами
екологічного права лише щодо охорони навколишнього природного середовища (природоохоронні); 2) (у широкому значенні) відношення не лише
по охороні навколишнього природного середовища, але й по використанню природних ресурсів, й по забезпеченню екологічної безпеки людини та
інших об’єктів (суспільство, держава) (не є загальновизнаним); 3) взаємозв’язок суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників екологічних правовідносин; 4) положення учасників екологічних правовідносин у
правовій структурі; 5) реальна взаємодія учасників екологічних правовідносин між собою для отримання матеріальних та духовних благ, наданням
та користуванням якими задовольняються їх інтереси [13, с.372].
З негативного боку проявляє невизначеність з дефініцією і під час
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співставлення наявних «юридичних визначень» з «неюридичними». Так,
відомий фахівець в галузі екології у довіднику по природокористуванню
пропонує наступне формулювання: Злочин (злочинність) екологічний
(екологічна) - навмисне злісне порушення оточуючого людину природного
середовища, що протирічить національним державним законам та міжнародним угодам [14, с.196]. З такої дефініції виходить, що ненавмисне
знищення природнього середовища не підлягає кримінальному переслідуванню і, крім того, постає питання - скільки разів необхідно продемонструвати своє «злісне» відношення до природи, щоб воно було визнано
злочинним. Незрозумілою є і та обставина, як можна злісно порушуя навколишнє середовище умудрятися інколи не протирічити національним
інтересам (читай – законам).
Цікавою є думка В.К. Матвійчука, який доводить, що назва «екологічні злочини» сформульована некоректно, оскільки «екологічний» – це
позитивна характеристика явища, а злочин – власне, негативне явище. За
законами формальної логіки вони не можуть поєднуватися. Поняття «довкілля» не несе в собі змістовного навантаження, тому потрібно використовувати термін «злочини проти навколишнього природного середовища»,
який відображає суть таких діянь [15, с.10]. Погоджуючись з цим висновком підкреслемо, що у його роботах простежується певна еволюція поняття «злочину проти навколишнього природного середовища». Так, у своїй
монографії він надав йому вкрай широке визначення [136, с.36], а у авторефераті докторської дисертації більш виважене, визначивши злочини
проти навколишнього природного середовища як – суспільно небезпечні,
кримінально-протиправні умисні або необережні діяння, вчинені суб'єктами цих злочинів із застосуванням знарядь, засобів, джерел вчинення злочинів або з використанням обстановки їх здійснення, які посягають на
відносини з приводу умов (стосунків), що забезпечують існування багатофункціональної збалансованої єдиної системи життєдіяльності і людини та
завдають цим відносинам істотної шкоди або ставлять їх під загрозу заподіяння такої шкоди [15, с.4]. Заслуговує на увагу той факт, що в екологічній енциклопедії, посилаючись також на наведену монографію (2005),
надається поняття, де використано термін «довкілля», а саме: «Злочин
проти довкілля (виділено нами) – передбачуване Кримінальним кодексом
України (2001) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене фізичною особою, що спричинило, або таке, що реально загрожує
заподіянню екологічної шкоди» [17, с.94]. Гадаємо, в даному випадку
використання терміну «довкілля» протиріче науковим здобуткам згадуваного науковця і є помилкою укладачів означеної енциклопедії.
Приведені вище варіанти дефініцій ілюструють приклади тактики
«вимушеного» компромісу, за допомогою якого автори намагаються хоч у
якійсь мірі нівелювати недоробки й протиріччя, що містяться в сучасному
українському кримінальному законодавстві. На базі викладеного пропонуємо наступне визначення: злочин проти навколишнього природного середовища - це передбачене кримінальним кодексом України та вчинене
суб’єктом цього злочину суспільно небезпечне діяння, що посягає на навколишнє природне середовище і його компоненти шляхом негативного
впливу, завдає їм істотної шкоди або ставить під загрозу заподіяння такої
шкоди.
Приймаючи до уваги, наявну полеміку у науці кримінального права
стосовно поняття екологічного злочину, вірогідно єдиним правильним
способом було б уведення даного поняття до КК України, що: а) сприяло
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удосконаленню законодавства та підвищенню ефективності боротьби з
даною групою злочинів; б) зменшило, а можливо і припинило дискусію по
цьому питанню; в) позитивно вплинуло на дослідження у частині розробки
методики розслідування злочинів проти навколишнього природного середовища.
Література
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов
преступлений: Текст лекции. – Харьков: Юрид. ин-т, 1976. – 28 с.
Ч.1 ст.401 КК України «Військовими злочинами визнаються передбачені цим
розділом злочини проти встановленого законодавством порядку несення або
проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних (чи перевірних) або
спеціальних зборів».
Ст.331 УК РФ «Понятие преступлений против военной службы». Уголовный
кодекс Российской Федерации. – Москва : Издательство «Омега-0Л», 2007. –
176 с.
Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25
червня 1991 року № 1264-ХІІ // ВВР. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия.
Н.Новгород, 1998. 200 с.
Пакутин В.Д. К вопросу о месте норм об экологических преступлениях в системе
законодательства и учебных курсах // Эффективность борьбы с преступлениями
и совершенствование законодательства в свете Конституции СССР: Сб. Башкирского университета. Уфа, 1980. С. 29- 41.
Жевлаков Е.Н. Экологические преступления и экологическая преступность. М.: Белые альвы, - 1996. – 96 с.
Курс кримінології: Підручник у 2 кн. / Під ред. О.М. Джужі. – К.: Юрінком Інтер,
2001. – Кн. 2: Особлива частина. – 480 с.
Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного
кодекса Российской Федерации. – М.: Спарк, 1998. – 352 с.
Лавыгина И.В. Экологические преступления:уголовно-правовая характеристика
и проблемы ответственности: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 .- Иркутск. –
184 с.
Виноградова Е.В. Преступления против экологической безопасности: Автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук. Н.Новгород, 2002. С. 17.
Злочини проти довкілля : навчальний посібник / І.І.Митрофанов, А.М..Притула.
– Суми : Університетська книга, 2010. – 205 с.
Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов:
Учебное пособие для вузов. — М.: Издательский Дом «Городец», 2008. — 448 с.
Н. Ф. Реймерс. Природопользование. Словарь-справочник. — М.: «Мысль»,
1990. — 639 с.
Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня доктора юридичних наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.К.Матвійчук. – К., 2008. – 32
с.
Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовиша (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Монографія. –
К.: «Азимут-Україна», 2005 – 464 с.
Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А.В.Толстоухов (головний редактор) та ін.- К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007. – Т.2 : Є-Н. –
416 с.

154

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД В КИЄВІ, УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Пашков А.П.
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
Природно-заповідний фонд Києва – одна з найбільш важливих ланок в
умовах урбанізованого міста, що забезпечує певне збереження природних
територій та комплексів, а також використання їх у рекреаційних цілях, у тому
числі для масового відпочинку населення.
Сучасний природно-заповідний фонд Києва складається з 104 територій
та об’єктів, з яких 16 – загальнодержавного значення, а також Національний
парк «Голосіївський». Місто київ прикрашає 21 парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва. Відомим у Європі є Київський зоопарк. У місті працюють 3 ботанічні
сади та 2 дендропарки, в яких культивуються цінні представники флори з усіх
куточків Землі [1].
Характеризуючи заповідний фонд міста важливо відзначити в ньому
присутні також невеликі за площею об’єкти цільового призначення (заказники,
пам’ятки природи). Перш за все це на вул.. Володимирській унікальна 500річна липа, яка пам’ятає ще Богдана Хмельницького, а на території КиєвоПечерської Лаври – три найстаріші у Києві каштани – символи нашого міста.
Всього на території міста ще 53 окремих дерев, які охороняються та мають не
лише природне, а й помітне історико-культурне значення.
Унікальним явищем на південній околиці міста є ботанічний заказник загальнодержавного значення «Лісники», оголошений у 1989 році на порівняно
невеликій території (1110 га) у межах лісового масиву Конча-Заспа. Тут збереглися фрагменти унікальних за мальовничістю лісових ландшафтів із залишками старих дібров, яким більше за 350 років. Тут росте 400 видів судинних рослин, 100 видів мохів і лишайників, 103 види птахів, 33 види ссавців, 14 видів
земноводних та плазунів.
Не менш цінними є також штучно створені природно-заповідні об’єкти,
серед яких слід відзначити парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Володимирська гірка», «Маріїнський», ім. Т. Шевченка, які є улюбленими місцями відпочинку киян та гостей столиці.
Загальна площа природно-заповідного фонду Києва складає 12 тис. 695
га, що становить 15.2 % міста. Для порівняння в середньому по Україні даний
показник становить 4.57 % від 60.3 млн. га, тобто 2.75 млн. га.
Цікавим є порівняння природоохоронних територій України з країнами з
найбільшими природоохоронними територіями [2] на одного жителя, яка наведена в таблиці:
№п/п

Країни

Площа природоохоронних територій, млн. га

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бразилія
США
Росія
Китай
Колумбія
Саудівська
Аравія
Австралія
Венесуела
Канада
Україна

7.
8.
9.
10.

153.3
149.0
128.7
110.1
82.5
81.9

Загальна
чисельність
населення,
млн. ос.
191.6
301.62
141.64
1319.98
46.12
24.2

Площа природоохоронних територій, га на одну
особу
0.8
0.49
0.9
0.083
1.79
3.38

74.5
64.4
62.9
2.75

211.02
27.47
32.98
46.0

3.54
2.34
1.9
0.06

Таким чином найбільша площа природоохоронних територій на одну
особу належить мешканцям Австралії та Саудівської Аравії і дорівнює відповідно
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3.54 та 3.38 га, а це в 56 разів більше ніж в Україні.
Враховуючи, що населення проживає більше на сході країни в гірничовидобувних мегаполісах таких як Донбас, Маріуполь, Кривий Ріг, де повертаються досить великі площі відпрацьованих родовищ і де уже природно створюються вторинні екосистеми, екологічна політика в Україні потребує структурної
перебудови із збільшенням природно-заповідного фонду в центрі та сході країни.
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ВИКОРИСТАННЯ ОСАДІВ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ МІСТ
Нестер А.А.
Хмельницький національний університет
Стан навколишнього природного середовища є однією з найголовніших
соціально-економічних проблем незалежної України. А екологічна інформація у
сучасному світі стала предметом особливої уваги влади, політичних кіл, громадських рухів, засобів масової інформації. Тому дуже важливо звертати увагу
на ті основні екологічні проблеми, що потребують першочергового вирішення.
Значна частина заготовленої або добутої сировини (92%) перетворюється на
відходи. До проблем від яких залежить екологічна безпека України відноситься
проблема накопичення відходів на її території. Розміщення відходів потребує
вилучення значних площ землі, а транспортування та зберігання їх лягає важким тягарем на економіку підприємств. Токсичні відходи потребують спеціальних заходів щодо їх знешкодження та ізоляції[1].
За останні 20-30 років в оточуючому нас довкіллі все виразніше проявляються ознаки деградації природи. Більш чи менш різко виражені в окремих
регіонах в сукупності вони носять глобальний характер, не визнають державних кордонів, негативно впливають на здоров’я людства і якість життя у цілому.
Інтенсивність зростання негативних процесів у природі, кількісні і якісні зміни
параметрів оточуючого нас світу вже досягли величезних і загрозливих розмірів, що втримати їх в певних межах неможливо[1].
Сучасний стан склався в першу чергу тому, що на виробництві відсутні
певні відновлювальні технології, а це збільшує кількість відходів виробництва,
які практично не використовуються в народному господарстві [2].
Особливо важливого значення набуває проблема захисту ґрунтів від забруднення його хімічними сполуками, радіонуклідами, органічними промисловими, побутовими і сільськогосподарськими відходами. Надходження в наземні
екосистеми токсикантів, відходів і компонентів базового матеріалу породжує
зміни природних комплексів, які тут склалися, створює підвищений фон забруднення повітря, води, ґрунту та продуктів харчування.
Свою частину негативу в забруднення навколишнього середовища вносить робота ліній виготовлення друкованих плат, які є активними споживачами
водних ресурсів.
Крім забруднення джерел водопостачання відбувається забруднення
ґрунтів та підземних вод. Забруднення зовнішнього середовища за рахунок
скидів забруднених вод змінюють на гірше картину здоров’я, збільшують кількість різноманітних захворювань людини і тварин. На сьогодні найбільш раціональним, ефективним і екологічно вигідним шляхом розв’язання проблеми
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очищення природного середовища є біоконверсія відходів у екологічно-чисте
високоефективне добриво біогумус і компост [3].
Осади вод очисних каналізаційних споруд міста Хмельницького, серед
яких і скиди від діючих підприємств радіоелектронної промисловості були
піддані аналізу [4-7] в т.ч. хімічному аналізу на предмет вмісту важких металів,
агрохімічного складу. Дані досліджень дозволяють зробити певні висновки для
подальших рішень про використання мулу в господарствах, розташованих в
межах доцільного транспортування.
Слід зазначити, що проби з мулових площадок містять високий процент
органіки, більше 30% ; разом з цим в пробах найвища
зольність, а водні
витяги мають слабо лужний характер /7<рН<8/. У досліджуваних пробах є
помітні кількості фосфору, який складав величини від 1,75% (з мулових площадок) до 3,12% (для мулових ставків) та 2,54% (для мулу з кагатів) та нітратного азоту (масова частка 36,5 млн.-1 з мулових площадок та 66% для мулових ставів, кагатів). Ці величини можна відмітити як позитивний фактор тим
більше, що ці елементи є важливими компонентами добрив, які відіграють важливу роль у життєдіяльності рослин. Фосфор являється одним із компонентів
складних білків що приймає участь у вуглеводному обміні. При його недостачі
різко знижується врожай і його якість.
Важливим фактором для утворення органічної речовини в рослинах є
забезпечення середовища мікроелементами - калієм, кальцієм, магнієм.
Дослідження проб осадів стічних вод на предмет вмісту згаданих мікроелементів показали наступні данні (в г/кг сирої маси) калій-2,79, кальцій-6,68,
магній-4,26 . Дані свідчать про те, що за вмістом мікроелементів осади стічних
вод наближаються до рівня забезпеченості цими мікроелементами підзолистих
ґрунтів. Проби осадів стічних вод аналізувалися на вміст важких металів. Окремі данні цього дослідження дозволили отримати наступні данні (в мг/кг сирої
маси) в межах: Hg-0,45…0,8; Fe-12,75…33; Cr-0,75…2,7; Zn-0,98…3,9; Cd0,04…0,35; Cu-0,84…1,3; Pb-0,15…0,91.
Одержані результати свідчать про те, що взірці досліджуваних проб не
містять високих концентрацій важких металів, але слід звернути увагу окремо
на вміст ртуті, свинцю, кадмію, міді. Вміст ртуті в окремих пробах від 0,45 до
0,8 мг/кг сирої речовини. Це концентрації не високі, але все ж таки це вища
межа границі ГДК для продуктів харчування, серед яких, наприклад, риба.
Аналогічний стан з вмістом у осадах стічних вод решти токсичних елементів свинцю, кадмію, міді. За вмістом інших елементів досліджувані взірці проб також не виходять за рамки санітарних вимог.
Результати досліджень мулу свідчать, що він мало чим поступається перед гноєм ВРХ (таблиця нижче), а по деяких показниках навіть перевищує
його.
Характеристика гною і мулу очисних споруд м. Хмельницького (кг/т добрива).
Назва органічних добрив

Азот

Фосфор

Калій

Гній ВРХ

3,5-7,0

1,5-3,0

4,0-9,0

Органічна
речовина
190-230

Мул площадок

6,5-5,2

1,4-2,1

1,6-2,5

328-364

За даними Хмельницького обласного проектно-технологічного центру
охорони родючості ґрунтів і якості продукції в середньому можна рахувати, що
мул з мулових майданчиків каналізаційних споруд м. Хмельницького при вологості 80 % містить 5,8 кг N, 1,8 кг Р205 і 2 кг К2О в перерахунку 1 т органічного
добрива. Крім того, мул містить значну кількість мікроелементів: 1,2 % міді, 3,6
% цинку, 4,3 % марганцю; та органічної речовини - 34,6 %.
На основі викладеного вище та на основі рекомендацій Хмельницького
обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості
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ґрунтів і якості продукції можна зробити відповідні висновки, які можуть стати
допоміжною інформацією при роботі з мулом очисних споруд.
Досліджені взірці стічних вод каналізаційних споруд містять задовільну
кількість органічної маси та мікроелементів, а вміст важких металів у пробах
осадів стічних вод не перевищує ГДК.
В чистому вигляді мул доцільно застосовувати після провітрювання (для
зменшення вологості мулу і повного окислення в ньому закисних сполук). При
внесенні у ґрунт свіжого мулу можливе сильне пригнічення рослин, що може
привести до зменшення урожаю. Норму внесення мулу на запланований урожай необхідно встановлювати на основі результатів аналізу. Рекомендується
вносити під зернові культури 30-40т, кормові і цукрові коренеплоди - 60-70т на
1 га і більше. Кращим способом використання мулу являється його компостування з гноєм або іншими матеріалами, або ж сумісне внесення його навіть без
компостування, з невеликими (8-10т на 1 га) дозами гною. Більш сильнішу і
швидку дію мул надає на ґрунтах легкого механічного складу, де створюються
умови для його розкладу. Слід зауважити, що мул стічних вод бідний на калій.
Тому при внесенні на легких ґрунтах його доцільно доповнювати калійними
добривами. При вмілому його використанні, мул стічних вод являється високоефективним добривом. Застосовувати мул стічних вод в якості добрив економічно вигідно на полях розміщених неподалік місць його накопичення.
Крім основних елементів живлення в мул можуть потрапляти збудники
хвороб, солі важких металів, нафтопродукти, миючі засоби і інші шкідливі домішки. Вміст їх залежить від характеру і потужності підприємств, які скидають
стічні води в загальну каналізаційну систему. Тому внесення мулу як органічного добрива можливе лише з дозволу санітарної інспекції і під контролем державних органів.
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ПРИРОДНІ ЯДРА ПСІЛЬСЬКОГО ЕКОКОРИДОРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ
МЕРЕЖІ ПОЛТАВЩИНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
Стецюк Н.О., Ханнанова О.Р.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Згідно розробленої концепції розбудови регіональної екомережі
Полтавщини [2] важливими структурними елементами є екококоридори
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(національні Дніпровський і Галицько-Слобожанський, регіональні та місцеві). Одним із трьох регіональних є Псільський, що з’єднує територіально
Полтавську область із Сумською та Бєлгородською (Росія).
У межах Псільського екологічного коридору виділено чотири природних ядра, серед яких нижні два (Псільсько-Говтвянський та Нижньопсільський) можна вважати функціонуючими, а верхні (Гадяцький та Шишацький) – лише перспективними. Щодо адміністративно-територіального розподілу, то Псільсько-Говтвянське природне ядро проходить через Великобагачанський, Глобинський, Козельщинський, Миргородський, Решетилівський адміністративні райони Полтавської області, Нижньопсільське знаходиться в межах Кременчуцького району, Гадяцьке і Шишацьке охоплюють території відповідно Гадяцького та Шишацького районів. Зокрема,
обстежено існуючі та перспективні природно-заповідні території та об’єкти
п’яти районів області, які розташовані вздовж Псільського екокоридору
(переважно на Лівобережжі) [1].
Важливим і науково цінним є Гадяцьке природне ядро Псільського
екокоридору регіональної екомережі [49].
Із 41 природно-заповідного об’єкту Псільського екокоридору Гадяцьке природне ядро репрезентує більшу частину – 22 об’єкти місцевого
значення. Це переважно ботанічні заказники (8) та заповідні урочища
(11). Серед інших об’єктів: заказники ландшафтний і гідрологічний та
пам’ятка природи, загальною площею 4676,9 га. Вони розташовані по
Пслу і сконцентровані відносно щільно в околицях м. Гадяч. Їх кількість
складає 49% від загальної кількості об’єктів Гадяцького району (45).
За місцем розміщення природно-заповідних об’єктів у складі Гадяцького природного ядра можна виділити два біоцентри. Верхній розміщений вище за течією по р. Псел. Всі існуючі та перспективні природнозаповідні об’єкти, які репрезентують його, знаходяться в межах та в районі Вельбівського лісництва (лівий берег р. Псел), декілька об’єктів знаходяться на правому березі. За категоріями із об’єктів цього біоцентру переважають заповідні урочища (6 із 9), один ботанічний заказник, дві ботанічні пам’ятки природи. Основні площі на території цього біоцентру займають соснові насадження (різновікові культури) та науково цінні мішані
ліси, розміщені на боровій терасі р. Псел, яка тут досить добре виявлена.
Актуальним завданням щодо оптимізації цього біоцентру є
об’єднання щільно розміщених, незначних за площею природнозаповідних об’єктів, у яких забезпечується охорона здебільшого окремих
компонентів ландшафту. Крім того, це вирішить проблему збереження
рідкісних представників флори, переважно бореальних елементів, локалітети яких на сьогодні знаходяться поза межами об’єктів природнозаповідного фонду [3]. Крім того, декілька об’єктів мають однакові назви,
наприклад, ботанічний заказник, два заповідні урочища мають назву «Гадяцький бір».
Правобережні об’єкти цього біоцентру репрезентують дещо інші
природні комплекси, які формуються на заплаві правого берега р. Псел
(заплавні ліси – діброви та лучно-болотна рослинність (заповідне урочище
«Гнилуша»).
Другий (нижній за течією) біоцентр Гадяцького природного ядра
можна виділити в межах та в районі Лютенського лісництва. Він охоплює
ділянки лівого та правого берега р. Псел. Природно-заповідні об’єкти цього біоцентру представлені ботанічними заказниками (3) та заповідними
урочищами (2). Правобережні об’єкти цього біоцентру (ботанічні заказни-
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ки «Жуківщина» та «Саранчина долина») забезпечують здебільшого охорону угруповань нагірних дібров, які формуються на правобережних крутосхилах корінного берега р. Псел.
На території цих об’єктів представлені майже всі типові елементи
долини р. Псел у вигляді фрагментів або комплексів – ландшафти правого
корінного берега (3 об’єкти), заплави (16), борової тераси (8).
У відношенні рослинного покриву ці ландшафти репрезентують відповідно рослинність нагірних дібров, лучні, лучно-болотні та лісові комплекси на заплаві, водну та прибережно-водну рослинність в умовах різних типів водойм (річкова система, стариці, затоки), вологі ліси та болота
на уступі борової тераси р. Псел, мішані ліси та соснові насадження на
боровій терасі.
Актуальним завданням на сьогодні є оптимізація природнозаповідної мережі Гадяцького району згідно підходів до розбудови регіональної екомережі. Проблему дозволить вирішити створення регіонального
ландшафтного парку «Гадяцький», який включатиме масиви соснових і
мішаних лісів на лівому березі р. Псел та широколистяних на правому, а
також заплаву р. Псел із прилеглими лучними та заболоченими ділянками
площею понад 15 тис. га. Доцільно також створити природно-заповідні
об’єкти загальнодержавного значення: ботанічний заказник «Вельбівський» (площею 700га на території Вельбівської сільської ради та Вельбівського лісництва), ландшафтний заказник «Весело-Мирське».
Шишацьке природне ядро. У Шишацькому районі р. Псел перетинає
західну частину території, де місцями межує із Миргородським та Великобагачанським районами. Ця ділянка характеризується своєрідним ландшафтом, а саме від с. Малий Перевіз до с. Яреськи берегова система
р. Псел є виключенням у межах Лівобережного Придніпров’я, оскільки
підвищеним є лівий берег із нагірними дібровами та фрагментами остепнених ділянок на верхівках, а правий – пологий, зайнятий заплавними екосистемами та масивами штучних соснових насаджень (середньовікових).
Уздовж р. Псел у Шишацькому районі існує чотири природнозаповідних об’єкти. Із них лише ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Короленкова дача» частково репрезентує типові екосистеми регіону. і характеризується високими показниками ландшафтної,
флористичної, фауністичної, ценотичної, ресурсної цінності, що значною
мірою обумовлено геолого-геоморфологічними особливостями місцевості.
Проте площа його недостатня (79 га) для оптимального функціонування
різноманітних екосистем, які входять до його складу.
Поряд із цим об’єктом виявлено дві ділянки, які репрезентують типовий лучний степ із фрагментами ковилових угруповань (проектований
заказник «Климівський» та ландшафтний заказник «Хурси»), а також
заплавні комплекси (широколистяний ліс та справжні луки) на території
межиріччя річок Псел-Грунь-Ташань (проектований ландшафтний заказник «Ковалевський»).
Існуючий ландшафтний заказник «Короленкова дача» розглядається як верхній біоцентр Шишацького природного ядра. Нижній біоцентр
Шишацького природного ядра доцільно виділити на ділянці від смт. Шишаки вниз по течії за с. Яреськи. Ця територія характеризується значним
різноманіттям екосистем із типовими та рідкісними компонентами рослинного і тваринного світу. Цей центр є майже повністю перспективним, оскільки існуючі пам’ятки природи Бутова і Лиса гора внаслідок обмеженої
площі (по 5 га) повноцінно не репрезентують екосистеми широколистяних
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лісів. У перспективі для функціонування Шишацького природного ядра
найоптимальнішим є створення регіонального ландшафтного парку «Шишацький» (імені В.І. Вернадського), до складу якого увійдуть всі вказані
природно-заповідні території (площа понад 5 тис. га). Ця місцевість відзначається унікальним лісостеповим ландшафтом та цікавою історикокультурною спадщиною.
Значна кількість природно-заповідних об’єктів створена і функціонує в пониззі р. Псел, тобто на ділянці від району місця впадіння Говтви в
Псел (околиці с. Говтва Козельщинського району) до впадіння р. Псел у
Дніпро (Кременчуцьке водосховище), що дозволяє виділити ПсільськогоГовтвянське природне ядро. На даному відрізку річка Псел перетинає
південь Великобагачанського району, межує із південно-західними околицями Решетилівського району, далі розмежовує Глобинський та Козельщинський райони, на півдні перетинає Кременчуцький район. На цій ділянці
репрезентована долина річки Псел, яка має типову асиметричну будову –
правий берег високий, крутий, вкритий нагірними дібровами, рідше ценозами лучних та південних степів (фрагментарно) та протиерозійними насадженнями, лівий берег пологий і репрезентований ландшафтами заплави (лучно-болотні природні комплекси, стариці, вологі вербово-тополеві
ліси, вільшняки та заплавні діброви) та борової тераси із різновіковими
культурами Pinus sylvestris L. на більшій території. На цьому відрізку річка
меандрує, робить своєрідну підковоподібну петлю в районі с. Заможне
(Глобинський район).
Саме від місця впадіння р. Говтви біля с. Говтва (Козельщинський
район) до с. Манжелія (Глобинський район) уздовж р. Псел досить компактно розташовані 6 природно-заповідних об’єктів (наводимо за місцем
розташування відносно течії річки): ландшафтні заказники «Пашене» та
«Хорішки» (Козельщинський район), ботанічний заказник «Глибочанський» (Глобинський район), ландшафтні заказники «Заможнянський» (Глобинський район), «Псільський» (Козельщинський район), ботанічний заказник «Манжеліївський» (Глобинський район). Всі вони характеризуються
високими показниками ландшафтної, флористичної, фауністичної, ценотичної, ресурсної цінності і значною мірою репрезентують типові екосистеми
регіону, а саме – лучні різнотравно-типчаково-ковилові, південні (грудницеві та ковилові) степи та неморальні широколистянолісові ценози – діброви (нагірні та заплавні варіанти). Більшість із них охоплює заплавні
природні комплекси в добре збереженому стані, які на значній території
Лівобережного Лісостепу в недалекому минулому зазнавали значного
антропогенного впливу (розорювання, меліорація, перевипасання та ін.).
Ключовою територією Псільсько-Говтвянського природного ядра є
орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Михнівський» на
площі 450 га. Основні площі заказника зайняті болотною рослинністю з
переважанням високотравних та низькотравних ценозів та набором типових гідрофільних видів флори. Наукова цінність Михнівського болота полягає в тому, що в складі типового заплавного комплексу воно виконує важливу водорегулюючу та водоохоронну роль, підтримуючи водний режим р.
Говтва. Для употужнення природного ядра доцільним є розширення території ландшафтного заказника місцевого значення «Гора Пивиха», створення ландшафтних заказників «Калениківський» (Решетилівський район); «Байраківський», ландшафтного заказника в околицях с. Устивиця
(Великобагачанський район).
Пониззя Псла займає ділянку південної частини Придніпровської
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низовини. В цій місцевості долина має досить звивистий характер. Вздовж
долини річки на обох берегах є чимало стариць. Найкраще в цій місцевості
представлені типові для регіону заплавні комплекси – ліси (тополівники,
вербняки, рідше діброви), фрагменти притерасних вільшняків, луки (справжні, заболочені, засолені, псамофітні, остепнені), болота (осокові та високотравні), прибережно-водні та водні угруповання. Вказані екосистеми
охороняються на території трьох ландшафтних заказників, які функціонують протягом останнього десятиліття – «Нижньопсільський» (504 га, загальнодержавного значення, Кременчуцький район), «Заплава Псла» (885
га); «Лісові озера» (714,7 га, обидва місцевого значення, околиці м. Комсомольськ). Територіально вони з’єднані між собою, тому що являють єдиний комплекс у пониззі р. Псел із високими показниками ландшафтної,
ботанічної і зоологічної різноманітності та унікальності і репрезентують
Нижньопсільське природне ядро.
Окрім того, природні екосистеми пониззя р. Псел відіграють важливе водоохоронне, ресурсне та рекреаційне значення, що в цілому визначає їх соціально-екологічну роль у придніпровському регіоні. Тому найефективнішим шляхом забезпечення функціонування цього біоцентру пониззя Псільського екокоридору у перспективі є об’єднання і розширення
території трьох заказників (до гирлової частини р. Псел за рахунок прилеглих заболочених та лучних засолених ділянок) із метою створення регіонального ландшафтного парку «Нижньопсільський» (загальною площею
до 5 тис. га). Такий біоцентр забезпечить повноцінне функціонування
частини Псільського регіонального екокоридору, який саме в цій місцевості з’єднується з Дніпровським широтним національним екокоридором у
районі Білецьківського природного ядра, основу якого складає регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні».
Таким чином, існуючі біоцентри природних ядер регіонального
Псільського та місцевих Говтвянського та Грунь-Ташанського екокоридорів
не повною мірою забезпечують їх функціонування. Найповніше представленим є Псільсько-Говтвянське природне ядро. Найскладніша ситуація із
Шишацьким природним ядром, яке на даний час не захищене природнозаповідними територіями, тому є нагальна потреба створення системи
заказників, які у перспективі виконуватимуть роль ключових територій
Псільського екокоридору. Для всіх досліджених природних ядер вказані
шляхи оптимізації в процесі розбудови регіональної екологічної мережі,
насамперед, з метою збереження біорізноманітності.
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ВПЛИВ ГАЗОПОДІБНИХ ВИКИДІВ ЗАВОДУ «ГІДРОМАШ» НА
СТАН ДОВКІЛЛЯ М. МЕЛІТОПОЛЯ
Бабіч О.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Атмосферне повітря є одним з основних природних ресурсів. В результаті антропогенної діяльності відбувається забруднення атмосфери,
що призводить до зміни хімічного складу повітря. У людини немає органів,
які б забезпечували запас кисню хоч на невеликий проміжок часу, тому її
організм змушений постійно і безперервно споживати свіже повітря для
підтримання процесів життєдіяльності. Зміна процентного співвідношення
газів в атмосфері, присутність твердих та газоподібних забруднень спричиняють негативні відхилення в здоров’ї людини. Тому, проблема викидів
антропогенного походження в атмосферу є актуальною на даний час.
Основним видом діяльності підприємства є виробництво машин, механізмів і устаткування для комунального господарства (автопідйомники,
мотопомпи).
До складу підприємства входять наступні цехи:
-основні – ливарний, металоконструкцій, механозбиральний, інструментальний, механічний;
-допоміжні – ремонтний, автотранспортний, експериментальний,
ремонтно-будівельний, сантехнічний, а також компресорна станція та
лабораторія.
Очікувані викиди в атмосферу під час роботи підприємства:манган
та його сполуки, оксид феруму, двоокис нітрогену, оксид карбону, хром
шестивалентний, пари керосину, ангідрид сірчистий, пари мінерального
масла, абразивно-металевий пил, емульсол, вуглеводні недиференційовані
за складом, деревинний пил, ксилол, сірчана кислота, уайт-спірит, спирт
етиловий,неорганічний пил, бензин нафтовий, граничні і ароматичні вуглеводні, сірководень.
При проведенні світлокопії в атмосферу виділяється аміак.
За літературними даними манган забиває канальці нервових клітин. Знижується провідність нервового імпульсу, як наслідок підвищується
втомлюваність, сонливість, знижується швидкість реакції, працездатність,
зۥявляються запаморочення, депресивні і подавлюючи стани; оксиди нітрогену, потрапляючи в атмосферу, здатні викликати кислотні дощі, а також
самі по собі є токсичними речовинами, що викликають подразнення слизових оболонок; шестивалентний хром є визнаним канцерогеном при вдиханні. Хронічне вдихання сполук шестивалентного хрому збільшує ризик
раку легенів; ЛОС включають подразнення носа і горла, алергічні реакції
шкіри, задишка, носові кровотечі, стомлюваність, запаморочення; оксиди
карбону можуть викликати біль в лобових і скроневих областях, запаморочення, слабкість, відчуття страху і спраги, відчуття нестачі повітря,
пульсація скроневих артерій, нудота, блювота. При збереженні свідомості
- м'язова слабкість і байдужість; сонливість, сплутаність і втрата свідомості.
На ДП «Мелітопольський завод «Гідромаш» нами обстежено 178
джерел забруднення атмосфери, з них 5 неорганізованих.
На підприємстві експлуатуються 19 пиловловловлюючих установок
сухого способу очищення технологічних газів та обладнання основного і
допоміжного виробництв. Застосовуються пиловловлювачі «Циклони»: ЦН15, ЛИОТ та циклони типу «Гіпродревпром». Циклони використовують для
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грубого і середнього очищення повітря від сухого пилу, як правило, встановлюються поза будівлею. Якщо очищується повітря, що містить вологу,
циклони встановлюють в опалювальному приміщенні, щоб уникнути змерзання пилу і виходу циклону їх ладу. Циклони, з високою ефективністю,
вловлюють пил розміром до 10 мкм з ефективністю 80% і більше відсотків,
але відрізняються підвищеною аеродинамічним опором. Циклон традиційної конструктивної схеми складається з циліндричної і конічної частин з
тангенціальним або спіралеподібно підведенням повітря до циліндричної
частини, зазвичай зі швидкістю 12-14 м / с, через патрубок прямокутного
перерізу у верхній частині циліндра. Очищене повітря віддаляється через
вихлопну трубу.
Охорона атмосферного повітря в Україні регламентується цілим рядом законодавчих актів, метою яких є збереженнята відновлення природного стану атмосферного повітря та створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому
впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та на навколишнє природне середовище.
Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних виробництв

№

Найменування забруднюючих речовин

1
1

2
Манган та його сполуки

мг/м3
3
0,01

т/рік
4
0,0106224

Питомий
викид на
одиницю
продукції
т/т продукц.
5
0,000027

2
3
4
5
6

Алюміній окис
Барій хлорид
Окис феруму
Окис міді
Натрію гідроокис

0,1
0,4
0,02
-

0,04665
0,01071
0,098875
0,012742
0,01884

0,000118
0,000027
0,000249
0,000032
0,000047

ГДК

Фактичний викид

7

Натрія сульфіт

0,003253

0,000008

8

Свинець та його сполуки

0,001

0,3

0,00526002

0,000013

9

Хром та його сполуки

0,0015

0,0002641

0,000001

10

Цинк та його сполуки

-

0,014076

0,000035

11

Сполуки азоту

0,085

0,6988884

0,00176

12
13
14
15

Аміак
Сажа
Сірчана кислота
Ксилол

0,2
0,2

0,03024
0,00685
0,015098
3,997906

0,000076
0,000017
0,000038
0,01007

16
17
18

Стирол
Кислота оцтова
Оксид вуглецю

0,04
0,2
5

0,00009
0,00013
0,808042

0,00000023
0,00000033
0,002035

19

Масло мінеральне нафтове

-

0,06481179

0,000163

20

Пил абразивно-металічний

-

0,93364

0,002352
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21

Пил деревини

-

2,51808

0,0063433

22
23
24

-

2,95751
2,0
0,0481

0,00745
0,005038
0,000121

25

Уайт-спірит
Сольвент нафта
Вуглеводні недифер. За
складом
Вуглеводні алифатичні

-

0,000173

0,00000044

26

Пил полістиролу

-

0,00018

0,00000045

На підставі проведеного аналізу роботи впровадження нового технологічного устаткування та методів керування не потрібно.
Крім того, граничнодопустимий викид (мг/м3) забруднюючих речовин не перевищує нормативів граничнодопустимих викидів відповідно до
законодавства.
Таким чином, можна зробити деякі висновки:
- рівень технологічних процесів підприємства «Мелітопольський завод «Гідромаш» відповідає рівню виробництва на Україні.
- експлуатація технологічного обладнання, його обслуговування і
ремонт знаходяться у веденні персоналу підприємства.
- технологічне обладнання підприємства знаходиться у задовільному стані.
- рівень викидів ДП «Мелітопольського заводу «Гідромаш» не перевищує гранично-допустимий поріг, що можливо, пояснюється, скороченням виробництва на 40%.
ХАРАКТЕРИСТИКА БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ БАРОНІВСЬКИХ
СТАВКІВ ТА ПРИЛЕГЛИХ УРБОЕКОСИСТЕМ
Бажан Є.А., Бажан А.Г.
Розсошенська гімназія
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
На території Полтавського району нараховується 54 ставки [2]. Основна
частина – це руслові ставки, також ставки копанки, розташовані на заплавах
річок. Водотоки, у верхів’ях яких створено систему ставків, як правило, у літню
межень пересихають, а взимку – перемерзають. Ці природні та штучні водойми, зокрема, ставки сприяють зволоженню повітря, особливо влітку, можуть
використовуватися для риборозведення та як місця відпочинку населення [3].
Одним із таких об’єктів околиць Полтави і саме с. Горбанівка є каскад Баронівські ставки; побудовані капітальні ставки на базі природних ставочків в 50-ті
роки радгоспом ім. Шевченка з метою зрошування земель, що розташовані
поряд. В каскад входить 2 ставки загальною площею водного дзеркала 3,9 га
(менший 1,4 і більший 2,5 га).
Над малопрониклими гірськими породами (глинами) утворились горизонти підземних вод, що перерізаються ярами, балкою і виходять на поверхню
джерелами. Багато таких джерел б’є на дні верхнього ставка і вище нього.
Також є джерело трохи нижче ставка, якому приписують цілющі властивості.
Всього нами було виявлено 2 джерела. Всі вони за стоком належать до
малих (менше 1л/с), тому вони легко захаращуються і забиваються.
Одночасно з утворенням ставків почалося заселення їх організмами, що
попадали в них разом з водою, які їх заповнювала та пасивно, з берегів чи з
повітря.
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З перших же днів заповнення та існування ставків між водним їх середовищем, їх дном, берегами, повітряним середовищем, організмами, що вже
заселяли і новими видами та всім оточенням басейну почалася взаємодія, яка
представляла складне поєднання механічних, фізико-хімічних і біологічних
процесів, якими і обумовлювалася подальша доля ставків.
В еволюції ставків чи не найважливіша роль належить рослинним і тваринним організмам, їх тісній безперервній взаємодії одних з одними та з оточуючим їх водним середовищем. Біогеоценоз, що при цьому формувався, був
результатом складних міжвидових взаємодій та взаємодій з навколишнім середовищем.
Внаслідок значної сповільненості стоку в котловині ставків органічна
речовина, що в них продукується, лише в певній мірі виноситься за їх межі, а в
більш значній своїй частині вона залишалася в ставках в якості продуктів розпаду рослинних і тваринних організмів, що накопичувалися на дні у вигляді
багатих органічною речовиною швидко наростаючих мулових товщ.
Вода в ставках піддавалася поступовій безперервній зміні, частина її
через гідрошлюзи видалялася з верхнього у нижній ставок, замінялася новою,
що поступала з джерел, поверхневого стоку, атмосферних опадів тощо. Значна
частина води випаровувалась, підвищуючи вологість навколишнього повітря.
Баланс стоку та рівень води у ставках коливались: вони були вищими
весною та восени, і нижчими влітку.
Глибина ставків раніше сягала 14 метрів, зараз не більше 6-7 метрів.
Такі середньої глибини ставки добре пронизують сонячні промені, прогрівають
їх, що разом із поживними речовинами, які змивались у них з берегів, сприяло
розвитку мікроскопічних діатомових, синьо-зелених та зелених водоростей, які
є кормом для багатьох як мікроскопічних, так і більш крупних тварин.
В ставках добре почувають і гарно розмножуються ракоподібні – дафнії,
циклопи, бокоплави та водяні ослики, водяні кліщі, павуки (наприклад, сріблянка), зрідка зустрічається Рак вузькопалий (Astacus leptodactylus-Eschz.).
Малакофауна ставків є теж досить різноманітною. Часто зустрічаються прісноводні молюски-ставковики: звичайний, овальний, малий, болотяний; різні
котушки: облямована, семиобертова; живородка озерна, беззубка озерна,
горошинки тощо.
Різноманітний видовий склад флори біогеоценозу Баронівських ставків.
Так, по їх берегах зустрічаються верби: верба біла (Salix alba L.), верба тритичинкова (Salix triandra L.), верба п’ятитичинкова (Salix pentandra L.), терен
звичайний (Prunus spinosa L.) та інші.
Прибережно-водна рослинність представлена гідрофільними видами, які
в багатьох місцях утворюють вздовж берега смугу, – це рогіз вузьколистий
(Tipha angustifolia L.), куга озерна (Scirpus lacustris L.), сусак зонтичний
(Butomus umbellatus L.), стрілолист звичайний (Sagittaria sagitiffolia L.), частуха
подорожникова (Alisma plantago aquatica L.), місцями – очерет звичайний
(Phragmites australis (Cav.) тощо.
Значне поширення мають підводні угрупування занурених видів – кушир темно-зелений (Ceratophyllum submersum L.), водопериця кільчаста
(Myriophyllum verticillatum L.).
Майже відсутність течії та незначна глибина ставків сприяють розвитку
водного комплексу рослин (з плаваючим листям). Він представлений такими
типовими видами: жабурник звичайний (Hydrocharis morsus L.), ряска мала
(Lemna minor L.), ряска триборозенчаста (Lemna trisulka L.), рдесник кучерявий (Potamogeton crispus L.), рдесник пронизанолистий (Potamogeton
perfoliatus L.), рдесник злаковидний (Potamogeton gramineus L.), багатокорін-

166

ник звичайний (Spirodela polirhiza L.), місцями (в нижньому ставку) зустрічаються глечики жовті (Nuphar Lutea (L.) Smith.); а також масово поширені нитчасті зелені водорості – кон’югати, наприклад, спірогіра мінлива (Spirogira
varians) та пластинчасті, наприклад, ентероморфа кишкова (Enteromorpha
intestinalis).
Всі ці тваринні та рослинні організми є доброю кормовою базою для різних риб. Із риб звичайними є верховодка (Leocaspius delineatus), карась звичайний, або золотистий (Carassius carassius) та карась срібний (Carassius
auratus), короп (Cyprinus carpio), краснопірка (Scardinius erythophthalmus),
окунь (Perca fluviatilis)).
За розповідями місцевих жителів та працівників радгоспу, в ставки для
промислового риборозведення раніше заселяли мальків коропів та карасів.
Крім природного корму в нагульних ставках риба підгодовувалась. Хижі види
з’явилися після припинення господарської діяльності радгоспу. Заселили ними
ставки рибалки-любителі, які виловлювали статевозрілих особин щуки, окуня і
навіть сома і випускали їх у ставки. Тому в них і водяться щуки, окуні та інші
хижі риби.
Склад батрахофауни значно бідніший. Звичайним видом є жаба озерна
(Rana ridibunda); в прибережних заростях зустрічаються Джерелянка червоночерева (Bombina bombina), Жаба гостроморда (Rana arvalis), Жаба ставкова
(Rana lessonae), Жаба трав’яна (Rana temporaria), Ропуха зелена (Bufo viridis),
інколи трапляється тритон гребінчастий (Triturus cristatus).
Із плазунів можна зустріти черепаху болотну (Emys orbocularis) та вужа
звичайного (Natrix natrix).
З комах на лучно-степових ділянках схилів балок типовими є пластинокрил-серпоносець, стрибок, коник зелений, списовуска довговуса, трав’янка
струнка, кобилка чорносмуга, трав’янка червононога, пустинниця блакитнокрила, стрибун польовий, бронзівка золотиста, ковалик сірий, ковалик широкий, сонечко двокрапкове, сонечко семикрапкове, джміль польовий, голуб’янка ікар, зірочка, рябокрилка мінлива, бархатниця жовта, перламутрівка
польова.
З комах типовими видами для лучно-болотних комплексів є кобилка болотяна, стрибун сірий, трав’янка зелена, стрибунчик тонковусий, турун зернистий, капустянка звичайна.
На ділянках, зайнятих бобовими травами у період їх квітування часто
зустрічаються джміль земляний, оса паперова, голуб’янка ікар, бархатниця
жовта, рябокрилка мінлива.
Поблизу водойм і частково на луках зустрічаються красуня блискуча,
стрілка-наяда, стрілка-еналягма, стрілка звичайна, стрілка-плосконіжка, лютка-наречена, бабка плоска, бабка жовта, бабка чотириплямиста, бабка перев’язана, бабка звичайна, бабка бронзово-зелена, коромисло руде, дідок
звичайний.
До водних комах належать гребляк крапчастий, гребляк афініс, ранатра, скорпіон водяний, плавт звичайний, хребтоплав звичайний, поводень,
полоскун, плавунець широкий, плавунець облямований, скоморох, водолюб
малий.
Досить різноманітною є орнітофауна цього комплексу. Із водоплаваючих птахів на ставках часто зустрічається курочка мала (Porsana parva), рідше
лиска (Fulica atra), інколи качка крижень (Anas platyrhynchas), бугайчик
(Ixobrychus minutus). Звичайними видами є: очеретянка велика (Acrocephalus
arundinaceus), очеретянка лугова (Acrocephalus schoenobaenus L.), кобилочка
солов’їна (Locustella luscinioides); інколи трапляється очеретяна вівсянка
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(Emberiza schoeniclus L.). В дуплах прибережних дерев часто оселяється плиска біла (Motacilla alba L.).
Із ссавців на ставках можна зустріти водяну полівку (Arvicola terrestris),
ондатру (Ondatra zibethica), зайця русака (Lepus europaeus), мишу польову
(Apodemus agrarius).
Таким чином, для Баронівських ставків властиве значне біорізноманіття.
Про це ж свідчать і дані літературних джерел, і розповіді старожилів міста.
Однак біогеоценоз, що поступово сформувався, не є сталим. Для нього характерний постійний розвиток; більш-менш стабільними бувають лише крупні
біогеоценози. Взагалі, вважається, що дрібні і невеликі ставки недовговічні,
вони піддаються процесам заростання і заболочування. Тому створювані людиною штучні біогеоценози потребують безперервної уваги і активного втручання в їхнє життя для подовження їхнього існування [1], хоча фактори антропічної природи часто мають негативний вплив на фауну і флору Баронівських
ставків.
Баронівські ставки зараз не в ідеальному стані, заболочуються, заростають очеретом, засмічуються. Впорядкуванням території займається Полтавський геріатричний будинок-інтернат та екологічна бригада Розсошенської
гімназії.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ НА
ТЕРИТОРІЯХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ПОЛТАВЩИНИ
Бедніна В.Г., Мокляк А.О.
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Досить тривалий час відносини у системі «Природа – людина – суспільство» будувалися односторонньо, без урахування зворотнього зв’язку.
Хибна думка про невичерпність природних багатств спричинила розгортання гігантських будов, осушування боліт, викорчовування лісів тощо.
Але, незважаючи на сумні прогнози, людство може поступово змінити і
покращити стан оточуючого середовища, проте лише за умови, що цими
проблемами проникнеться все суспільство і окремо кожна людина.
Екологічно грамотна людина повинна знати, як зменшити екологічну загрозу, зняти її гостроту і ліквідувати, як необхідно вести господарство, щоб уникнути порушення у природі, не шкодити природі під час відпочинку, не дозволяти безвідповідально ставитися до її ресурсів. У зв’язку
з цим, найважливіша роль у вирішенні цих питань належить екологічній
освіті і вихованню, реалізувати завдання яких покладено на працівників
освіти,
зокрема
позашкільних
навчальних
закладів
екологонатуралістичного напряму.
Збереження біорізноманітності – найважливіший фактор оздоровлення навколишнього середовища. Враховуючи важливість питання Пол-
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тавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (ПоблЕНЦум), як координатор еколого-натуралістичної роботи в області, надає
широкі можливості формуванню у школярів бажання до спостережень,
досліджень, практично здійснює комплексний підхід до вивчення, охорони
й примноження природних ресурсів.
Учнівська молодь Полтавщини активно бере участь у комплексі заходів щодо вивчення і збереження об’єктів природно-заповідного фонду,
пропагандистській діяльності, а саме в створенні навчальних екологічних
стежок, в експедиціях із вивчення рослинного і тваринного світу, польових
практиках, екологічних таборах, у науково-пізнавальних екскурсіях, природоохоронних акціях, екологічних агітбригадах тощо.
Найефективнішою формою екоосвіти є експедиційна діяльність.
Педагогічний колектив ПоблЕНЦум має певний досвід в організації
експедицій, адже вже 15 років поспіль проводиться обласна екологічна
експедиція «Чиста хвиля» у формі байдаркового походу, який триває 10
днів. Під час наукової подорожі проводиться систематична і цілеспрямована екскурсійна діяльність, направлена на індивідуальне та колективне
виконання циклу фенологічних, ентомологічних, екологічних, ботанічних,
зоологічних, орнітологічних, гідрологічних завдань. При виборі маршруту
експедиції враховується максимально можлива різноманітність природних
комплексів. Маршрути експедиції поділяються на водні – на байдарках по
основних ріках області, піші – здійснюються під час стоянок. Експедиція з
комплексного дослідження екологічного стану окремих об’єктів природнотериторіального комплексу Полтавщини має кілька напрямів:
– дослідження основних річок Полтавської області (Псла, Сули, Ворскли, Орелі) та її приток;
– виявлення нових місць зростання та особливостей кількісної та
вікової структури популяцій рідкісних видів рослин;
– дослідження видового складу рослинності долин річок;
–
вивчення тваринного світу.
Під час експедиції використовувуються такі методи роботи:
–
польових досліджень;
–
маршрутно-описовий;
–
камеральний аналіз із застосуванням загальноприйнятих методів дослідження рослинності, грунтів, води;
–
дизайнерсько-оформлювальний [3].
Наукові керівники експедиції під час практичних досліджень з учнями використовують інноваційні технології, зокрема метод проектного
навчання, який є цікавим для учнів та сприяє формуванню наукового
світогляду у дітей. Кожного року діти обстежують природні комплекси на
заповідних об’єктах Полтавщини. За час роботи експедиції було досліджено території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення: ландшафтні заказники («Короленкова дача», «Лучківський»,
«Сулинський»), загальнозоологічні та орнітологічні заказники («Руський
орчик», «Святилівський»), ботанічну пам’ятку природи «Парасоцький
ліс»; території регіональних ландшафтних парків («Диканський», «Нижньоворсклянський») [1], ландшафтні заказники місцевого значення
(«Усть-Лип’янка», «Маячківський»), гідрологічний заказник місцевого
значення «Шедієво», заповідну зону місцевого значення – територію гори
«Пивиха», острови «Галицький» і «Петренки», проектований ландшафтний заказник «Міські Млини», геологічну пам’ятку природи «Бутова гора».
Минулого року обласну екологічну експедицію було проведено по

169

р. Ворскла. В експедиції взяли участь учні-слухачі обласної очно-заочної
біологічної школи та дійсні члени МАН з Глобинського, Зіньківського, Полтавського, Решетилівського, Диканського, Великобагачанського районів.
Розпочалася експедиція в смт. Нові Санжари, далі пролягала по руслу
вздовж
сіл Комарівка, Гарбузівка, Правобережна Сокілка.
Остання зупинка маршруту – с. Лучки Кобеляцького району. Саме на цій
ділянці маршруту юні науковці проходять екологічною стежкою "Ботанічні
раритети Лучківського ландшафтного заказника" [4], що входить до заказної зони регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський".
Територія заказника охоплює крутосхили правого корінного берега р.
Ворскли, яружно-балкові системи, зайняті лісовою та степовою рослинністю, заплаву правого берега річки із своєрідними лучно-болотними комплексами. Екскурсія розпочинається на схилі правого корінного берега р.
Ворскла. Перед дітьми відкривається заплава р. Ворскли з лучними та
водними комплексами. На другій зупинці (Студентській горі) діти вивчають
різноманітність степової флори. На заліснених схилах учні спостерігають
та дізнаються про деревні породи протиерозійних насаджень – природних
(дуб звичайний, клен татарський, терен, глід, шипшина) та інтродукованих (робінія звичайна, жимолость татарська, скумпія звичайна, карагана
кущова та ін.). Спустившись схилом стежка виводить на заплаву, зайняту
луками і окремими групами дерев (гльоду, маслини).
Учасниками експедиції відмічені рідкісні угруповання: степові (ковили волосистої на території ландшафтного заказника «Лучківський»),
водні (сальвінії плаваючої та глечиків жовтих), що занесені до Зеленої
книги України.
Вивчення рослинного світу річки та її прибережної смуги упродовж
маршруту дає змогу порівняти його видовий склад на території районів, де
проходить маршрут. Окрім наукових досліджень, діти проводять очищення
територій від побутового сміття, обладнують куточки туристичного відпочинку, займаються пропагандою природоохоронних знань серед відпочиваючих, мисливців і рибалок, місцевого населення, на особистому прикладі показують, як потрібно оберігати навколишнє середовище.
Серед завдань експедиції значне місце займає проведення активно
змістовного відпочинку та оздоровлення дітей в екологічно чистих районах
області. Під час експедиції діти збагачуються духовно, загартовується
характер, у праці та відпочинку формуються етика взаємовідносин у колективі [2].
За підсумками експедиції влаштовується фотоекспозиція. Створюється хронікально-документальний кінофільм. Учасники обласної екологічної експедиції мають змогу представити свої наукові проекти, звіти на
Всеукраїнському зборі учасників екологічних експедицій, походів, польових практик.
Проведення екологічної експедиції у межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду України дозволяє надзвичайно ефективно
впливати на світогляд дітей, в повній мірі використовуючи емоційний та
інформаційний вплив, сприяє формуванню навичок наукової польової
роботи, найпростішої обробки зібраного матеріалу, свідомого дбайливого
ставлення до природних територій.
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ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
ПТАХІВНИЦТВА
Васильєва О.О.
Полтавська державна аграрна академія
Ведення сільського господарства можна розглядати як управління
екосистемою з метою одержання продукції рослинництва і тваринництва,
необхідної для харчування людини, або виробництва сировини самого
різного призначення. В останні роки в Україні все більше уваги приділяють
реалізації проектів, що направлені на виробництво екологічно чистої продукції, використання екологічно чистих технологій. В широкому значенні
термін екологічна безпека виробництва продукції доцільно трактувати, як
виключення шкідливої дії самого виробництва і отриманої продукції на
навколишнє середовище. Той чи інший період в кожній країні діють стандарти як на вироблену готову продукцію, так і на технологічні процеси по
її виробництву [1].
В результаті реалізації заходів щодо стабілізації та нарощування обсягів виробництва продукції птахівництва галузь стійко і динамічно розвивається, а в останні десятиріччя питання екологічної безпеки птахівництва
та екологічного виробництва продукції набувають все більше важливого
значення. В Україні діє стандарт на харчові яйця, а також нормативні акти,
у відповідності до яких основні вимоги зводяться до наступного: при
прийманні харчових яєць потрібно керуватися вимогами техніки безпеки,
що регламентуються Ветеринарно-санітарним правилам для птахопідприємств. Вміст важких металів і миш’яку в продукції птахівництва не повинно
перевищувати допустимих норм. Допустимі рівні (не більше) вмісту свинцю - 0,30 мг/кг, ртуті -0,02 мг/кг, миш’яку - 0,10 мг/кг вмісту яєць [1].
Наявність у харчових яйцях загальної кількості мезофільних та факультативно анаеробних мікроорганізмів, бактерій групи кишкової палички, патогенних мікроорганізмів, в тому числі бактерій типу сальмонел, не
повинно перевищувати показники, що наведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Мікробіологічні показники харчових яєць
Назва
продукту

Кількість мезофільних і анаеробних мікрооргані-

Норма
Маса продукту (г), в якому
не допускається
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Примітки

змів в 1 г продукту, не більше

Яйця
курячі
дієтичні
Яйця
курячі
столові

10×102

5×103

БГКП

Патогенні мікроорганізми, в т.ч.
бактерії типу
сальмонел

0,01

В 5 зразках по
25 г кожний

0,1

В 5 зразках по
25 г кожний

Для аналізу використовуються жовтки

В країнах Європейського Союзу уже з 1999 року введений заборона
на використання кормових антибіотиків і лікарських препаратів, що виготовлених на їх основі. Останнім часом в країнах СНГ частіше всього застосовують екологічно чисті препарати аналогічного призначення. Наявність
пестицидів, гормональних препаратів, антибіотиків в дієтичних та столових яйцях не допускається. Кінцева кількість мікотоксинів не більше
0,005 мг/кг, радіонуклідів 137Cs, 90Sr не повинно перевищувати 2-6 мг/кг
[2].
Безпеку готової продукції можна гарантувати лише при умові, коли
згодовані птиці корми і вода, а також повітряне середовище пташників,
складських та іншим приміщень не будуть містити шкідливі речовини в
кількості, що призводять до їх попадання в готову продукцію (яйця та
м'ясо птиці). Із організму птиці різного роду шкідливі речовини і мікроорганізми потім проходять в продукцію, що погіршує її якість. Більшість токсичних речовин концентруються в печінці, нирках, кістках, в декілька
разів менше – в м’язовій тканині. Високі вимоги повинні бути і до питної
води, що використовують для поїння птиці, тому кожне птахопідприємство
повинно мати надійне водозабезпечення, що дасть можливість використовувати воду, що відповідає діючому в країні стандарті. Стічні води при
митті яєць, санітарної обробки багаторазової тари, ветеринарно-санітарної
обробки приміщень піддаються очищенню.
Охорона атмосферного повітря і повітря приміщень різноманітного
профілю, а саме розміщення птахопідприємства і основних його відділів і
цехів необхідно проектувати відповідно до умов забезпечення ефективного провітрювання зон, а технологічні процеси передбачати мінімізацію
викидів шкідливих речовин в атмосферу. Досить часто у зв’язку із відносно великими об’ємами викидів із пташників аміаку, пилу, мікроорганізмів ті
інших забруднювачів, названі вимоги на вдається дотримуватися. В такому
випадку обов’язковим є очищення викидів із пташників, або в крайньому
разі, ефективного розвіювання в атмосферу через висотні труби або факельні викиди для того, щоб концентрація шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери не перевищувала встановлених нормативів. Пташники
і підприємство в цілому частіше всього повинні розміщуватися таким чином, щоб основні направлення вітрів були направлені в сторону, протилежну від жилих зон [1].
Таким чином, важко переоцінити важливість впливу виробничої
сфери людини на оточуюче середовище. Державною програмою охорони
середовища передбачено чітку екологічну орієнтацію усіх ланок агропромислового виробництва, залучення широкого кола спеціалістів до розв'язання прикладних проблем екології, проведення екологічної експертизи,
суворий контроль за реалізацією природоохоронних заходів, виховання
екологічного світогляду у населення.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
Волощенко В.В., Д’яконов В.І.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Харківський національний технічний університет сільського господарства
ім. П.Василенка
Біологічне різноманіття є головним природним і генетичним ресурсом окремо взятої країни і планети в цілому, основою стабільності функціонування біосфери, цінністю, що має ключове екологічне, соціальне, економічне та естетичне значення. Завдання його збереження відноситься до
найголовніших у глобальній концепції стратегії і тактики виживання людства.
Глибокі зміни природного середовища під впливом господарської
діяльності порушують рівновагу, що склалася за тривалий період його
розвитку. Вони призвели до забруднення середовища, зникнення багатьох
видів рослин і тварин, тобто до зменшення біологічного різноманіття, яке
забезпечує функціонування екосистем, збереження грунтів, стабільність
клімату; забезпечує населення продуктами харчування, ліками, сировиною для життя і здорове довкілля.
Головні загрози біорізноманіттю обумовлені діяльністю людини. Вони полягають у знищенні природних середовищ існування тварин і місць
зростання рослин, їх фрагментації та деградації, у глобальній зміні клімату, екологічно-незбалансованій експлуатації видів людиною, поширенні
чужорідних видів, розповсюдженні хвороб і т.ін.
Фрагментація середовищ існування тварин і місць зростання рослин, ландшафтів, екосистем відбувається внаслідок поділу цілісних екосистем при будівництві мережі транспортних комунікацій, трубопроводів,
водосховищ, іригаційних споруд. Це зумовлює істотні загрози для біорізноманіття, порушує міграційні шляхи тварин.
Деградація середовищ існування живих організмів відбувається, в
основному, за рахунок забруднення довкілля, що призводить до включення забруднюючих речовин до біогеохімічних ланцюгів. Наприклад, значне
забруднення водойм важкими металами, пестицидами та радіонуклідами
призводить до захворювань промислових видів риб. Внаслідок токсикозу у
риб відмічені системний імунодефіцит, тромбоз венозних судин, порушення пігментного обміну, дистрофія яйцеклітин; зростає частота появи пухлин, причому ураження спіткає майже всі органи і тканини [3, 5].
Екологічно незбалансоване, виснажливе використання видів флори
і фауни відбувається внаслідок неефективного ведення лісового, мисливського та рибного господарства. Це виявляється у зменшенні чисельності
популяцій, наприклад, за останні 15 років чисельність копитних видів
тварин зменшилася більше ніж на 30 %, серед птахів знижується чисельність качок, гусей, куріпки.
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Розповсюдження хвороб, шкідників і паразитів серед видів природної флори та фауни викликає все більше занепокоєння, оскільки спостерігається тенденція до швидкого поширення інфекцій у біоценозах, ураження вірусами видів рослинного і тваринного світу. Виявлено ряд нових патогенів, раніше не ідентифікованих в Україні. Дослідження та створення
нових технологій у сфері генної інженерії, транскордонне переміщення
живих змінених організів належним чином не контролюється. Все зазначене свідчить про поширення біологічного забруднення, яке за можливим
наслідками може бути більш небезпечним і непередбачуваним для людства, ніж хімічне.
За своєю метою генна інженерія нагадує селекцію, однак на відміну
від традиційної селекції вона дає можливість переходити міжвидові кордони і змішувати гени різних живих організмів. Відомо, ще деякі ГМ-рослини
є отруйними не тільки для «своїх» шкідників, але й для інших комах, і
зміна чисельності одних видів може призвести до її зміни у інших. До того
ж комахи-шкідники можуть еволюціонувати перед загрозою вимирання, як
це відбувалося з патогенними грибами після появи антибіотиків. Не виключають і того, що ГМ-рослини можуть поступово впливати на склад і
кількість ґрунтових бактерій і тварин, що мешкають у певному регіоні.
Наша держава володіє близько 35 % біорізноманіття Європи, яке
нараховує понад 72 тис. видів флори, мікробіоти та фауни. Флора та мікробіота налічує понад 27 тис. видів, у тому числі: гриби і слизовики – 15
тис., водорості – 5 тис., лишайники – 1,2 тис., мохи – 800 і судинні рослини – 5,1 тис. видів, включаючи найважливіші культурні види. Фауна налічує понад 45 тис. видів, у тому числі: комахи – 35 тис., членистоногі без
комах – 3,4 тис., черви – 3,2 тис.; хребетні представлені рибами і круглоротими (170 видів і підвидів), земноводними (17 видів), плазунами (21
вид), птахами (близько 400 видів), ссавцями (108 видів). За оцінками
експертів, ще не описано одну третину видів, здебільшого грибів і членистоногих [1, 5].
Україна є Стороною великої кількості багатосторонніх угод, які стосуються збереження та збалансованого використання біорізноманіття.
Серед них Конвенція про біологічне різноманіття і Картахенський протокол
про біобезпеку до неї; Конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин; Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що
перебувають під загрозою зникнення та угоди до неї; Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як
середовища існування водоплавних птахів; Всеєвропейська стратегія збереження біо- та ландшафтного різноманіття, Європейська ландшафтна
конвенція, Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат,
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі та інші [3].
Одним із головних механізмів збереження біорізноманіття є створення заповідних територій, оскільки вони виконують роль банку генофонду рослинного і тваринного світу, охороняють, зберігають і відтворюють
поширені й рідкісні об’єкти флори і фауни.
З метою виконання багатьох угод нашої держави у Харківській області була розроблена та діє «Програма формування національної екологічної мережі у Харківській на 2002-2015 роки», основною метою якої є
збільшення в області земель з природними ландшафтами та формування
територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення
можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин,
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яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і
тваринного світу та їх популяцій. Пріоритетними пунктами програми є
збільшення площі територій та об'єктів ПЗФ до 2015 року в цілому по області до 3,5 % та забезпечення репрезентативності територій природнозаповідного фонду за зооценотичними, флористичними, фауністичними,
ландшафтними та іншими екологічними характеристиками [2, 4].
Станом на 01.01.11 природно-заповідний фонд Харківської області
налічує 238 територій і об’єктів загальною площею 72,7 тис. га, в тому
числі 13 об’єктів загальнодержавного значення площею 23984,6 га; відсоток заповідності становить 2,2 % від загальної площі області. Серед територій та об'єктів ПЗФ переважають заказники — 70 % (ландшафтні, гідрологічні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні,
загальногеоло-ічні). Якщо порівняти відсоток заповідних територій на
Україні, де він складає 5% від загальної площі України, то Харківська область займає 24 місце (із 27) в Україні за площею об’єктів природнозаповідного фонду.
Низький відсоток заповідності територій області не означає, що в
області немає місць, які потребують заповідання. Зовсім навпаки. Знаходячись на межі двох природних зон – лісостепу і степу область має цілий
комплекс унікальних територій, які не мають аналогів у країні.
У 2009 році Указами Президента України від 11.12.09 № 1044/2009
та від 11.12.09 №1047/2009 створено відповідно національні природні
парки «Дворічанський» (Дворічанський район) площею 3131,2 га та «Слобожанський» (Краснокутський район) площею 5244,0 га, що дало можливість значно збільшити площу природно-заповідного фонду області. Взагалі до природно-заповідного фонду області було введено 9 об’єктів місцевого значення загальною площею 1142,5 га.
Наразі в області планується створення 4-х об’єктів заповідного фонду загальною площею 7105,4 га. Також, проводиться робота зі створення
регіонального ландшафтного парку «Верхнє Придонцов’я» площею 3044,5
га.
Але це не дає можливості значно збільшити площу заповідного фонду області, тому для того щоб збільшити кількісний та якісний стан заповідної справи в області необхідне створення об’єктів високої категорії заповідання багатофункціонального призначення – національні природні
парки, регіональні ландшафтні парки.
Таким чином, створення об’єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі в Україні з метою збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття, хоч і набуває певного розвитку, але до вирішення проблеми
є дуже далеко. Оскільки відомо, що країна може вважатися такою, що
дійсно зберігає, захищає природу і здоров’я населення лише тоді, коли
площа заповідних територій і об’єктів буде не менше 10 % від загальної
площі країни
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БРІОІНДИКАЦІЙНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ
АТМОСФЕРИ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ БІОІНДИКАЦІЙНОГО
МОНІТОРИНГУ
Гапон Ю.В.
Спеціальна ЗОШ №39 м. Полтави
На сьогоднішній день біоіндикаційні дослідження ведуться в різних
напрямках. Вони мають велике значення не тільки для науки, а й для
суспільства в цілому. Індикаторами забруднення середовища з особливим
успіхом можуть використовуватися спорові рослини. Серед них лишайники
і мохи, які найбільш залежні від повітря в своєму живленні [1].
Одним з напрямів дослідження ступеня забруднення атмосфери є
бріоіндикація, тобто застосування мохоподібних у якості біоіндикаторів.
Цей вид біоіндикації разом з ліхеноіндикацією набуває ширшого застосування на практиці. Тому метою наших досліджень і було виявлення особливостей застосування даного методу в моніторингових дослідженнях.
Відомо, що методи біоіндикації ґрунтуються на межах толерантності
кожного виду до забруднення, а також до факторів навколишнього середовища.
З їх допомогою можна встановити масштаби сумарного шкідливого
впливу атмосферного забруднення. Разом з інструментальними методами
біоіндикація, а в урбаноекосистемах, зокрема ліхеноіндикація і бріоіндикація, дають досконаліші дані для науки.
Для біоіндикаційних досліджень за допомогою бріофітів та лишайників характерні такі позитивні риси:
− для оцінки стану повітря на значній території на їх виконання
потрібні значно менші як матеріальні, так і часові затрати;
− отримані дані відображають середньорічний стан атмосфери за
багато років;
− при повторних дослідженнях території можна прослідкувати динаміку ступеня забруднення території.
Хоч даний вид досліджень має багато позитивних рис, але і до сьогодні він є мало розроблений як в нашій країні, так і за її межами.
Найчастіше використовується методика бріоіндикації, описана Л. Ю.
Прудніковою – як найбільш ефективний метод діагностики стану міського
середовища за допомогою мохів, що широко застосовується за кордоном
[2]. В умовах великих міст, він має ряд кращих можливостей, порівняно з
традиційним методом ліхеноіндикації. Мохи є не менш цінними тестоб’єктами, ніж лишайники. Порівняно з останніми вони мають такі позитивні риси:
− в умовах сильного забруднення – лишайники будуть досить пригніченими і зустрічатимуться зрідка, а ряд мохів-урбанофілів
гарно почувають себе в таких умовах.
− робота з мохами ґрунтується на простішій методиці, що не потребує досить високої кваліфікації і дозволяє використання
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мінімального часу на мікроскопічні дослідження.
− бріофлора міста відображає урбанізацію як комплексне явище.
В Україні, так як і в Росії, бріоіндикація тільки починає нарощувати
темпи свого поширення серед науковців, в цей час як за кордоном даний
напрям розвивається вже давно [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Європейські, канадські і
японські вчені розробили методики діагностики атмосферного забруднення за допомогою мохів. Найінтенсивніші дослідження в даній області ведуть японські вчені. Для їхньої країни забруднення атмосфери є досить
болючим питанням. Моніторинг і картування проводяться в багатьох великих містах Японії. Канадські вчені використовують як тест-об’єкти моховолишайникові синузії. В Іспанії бріомоніторингом охоплено біля 40 міст в
різних частинах країни. Найкраще за допомогою брімоніторінгу виявляється вміст SO2; також добре діагностується кількість важких металів [1].
Для проведення бріоіндикаційних досліджень в м. Полтава нами була апробована загальноприйнята методика. Збір зразків проводився маршрутним методом. Окрім збору зразків і зазначення даних про місцезнаходження видів, визначалося також їх проективне покриття. За допомогою
GPS навігатора встановлювалися координати зборів, що дозволяє автоматизувати отримані дані при нанесенні результатів на карту. Мікроскопічні
дослідження зразків проводяться за загальноприйнятими правилами. Обрахунок даних здійснювався у спеціалізованих математичних пакетах
програм. Для кількісної оцінки якісного стану повітря використовуємо
синтетичні індекси: ІП – індекс полеотолерантності и ІАЧ – індекс атмосферної чистоти. За синтетичними індексами створюємо бріоіндикаційні
карти, які дозволяють прослідковувати напрямок руху забрудненого повітря.
Для визначення подібності таксономічного складу і ступеня спорідненості флори мохів області дослідження і інших регіонів використовується
коефіцієнт подібності – коефіцієнт подібності Стугрена-Радулеску (РSR);
для співставлення систематичних структур бріофлор – коефіцієнт рангової
кореляції Кендела (τ) [1].
При обробці даних використовуються також такі статистичні показники: одномірний аналіз варіаційних рядів (середнє значення ознаки і їх
похибка (М±m), достовірність даних дослідження (р, %), двомірний графічний аналіз, кореляційно-регресивнний аналіз. Достовірність даних оцінюється за Стюдентом (t) [1].
При апробації даного методу в урбаноекосистемі м. Полтави отримані первинні результати. Подальша наша робота спрямована на оптимізацію методики досліджень, їх автоматизації, а також досконалішого вивчення території міста та складання її повної бріоіндикаційної карти.
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КЛІТИННІ АВТОМАТИ, ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ
МОДЕЛЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕЖИМІ
РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
Гомля Л.М., Педько С.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Клітинний автомат ― набір клітин, що створюють деяку періодичну
решітку, із певними правилами переходу, які обумовлюють стан конкретної клітини у даний момент часу. Найчастіше зустрічаються клітинні автомати у яких стан клітини зумовлюється станом цієї та сусідніх клітин. У
якості решітки найчастіше виступає кубічна решітка. Простір і час, в системі клітинного автомату ― повністю дискретні величини. Класичні клітинні автомати мають наступні особливості:
− стан кожної комірки оновлюється через певний дискретний
проміжок часу,
−
стан клітин, що вміщені в комірки, змінюється одночасно,
− правило визначення нового стану комірки визначається тільки із
локальних значень у сусідніх комірках.
Вперше поняття клітинного автомату увів у 1948 р. фон Нейман і
Уалм в якості можливої ідеалізації процесів біологічного самовідтворення.
У подальшому розвитком теорії клітинних автоматів займався Вольфрам,
який пізніше створив їх каталог (S.Wolfram 1986). Яскравими прикладами
клітинних автоматів для ознайомленнями є “Гра Життя” (Conway's Game of
Life) та “Мураха Ленгтона” (Lengton`s Ant), що яскраво показують принципи практичного функціонування клітинних автоматів.
Частіше за все в основу функціонування клітинних автоматів покладені досить прості алгоритми. Але не дивлячись на це, через певний
період функціонування можна побачити достатньо складну поведінку.
Візьмемо, для прикладу, просту ситуацію:”Гра Життя”, живі клітини у решітці обрані псевдовипадковим чином (за допомогою генератора псевдовипадкових чисел). Після запуску виконання алгоритму, по проходженні
певного відрізку часу (його розмір залежить від часового кроку оновлення
системи, розміру оглядового поля, і т.д.) незалежно від того, у якому початковому порядку були розташовані живі клітини, яке їх відношення до
мертвих клітин, та інших факторів клітини формують ту чи іншу кількість
стабільних живих структур. Після отримання певної кількості стабільних
живих клітинних структур було проведено серію “обстрілів” цих структур
іншими, рухомими структурами. В залежності від розмірів, структури та
локалізації стабільної системи та від кількості та місця попадання рухомих
структур ми спостерігали вироджування “обстріляних” об’єктів.
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Сукупність спостережених нами фактів та закономірностей наводить
на думку про те, що використовуючи достатньо прості алгоритми можна
змоделювати поведінку, яка достатньо близька до поведінки примітивних
живих організмів. Виходячи з цього ми можемо говорити про проектування
багатофакторного дискретного клітинного автомату, що міг би моделювати
поведінку мікроскопічних організмів, що привів би нас до розуміння алгоритму функціонування примітивних організмів. Поступово удосконалюючи
дану техніку, ми вважаємо, що можливим буде моделювання більш складних поведінкових паттернів.

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ДОЛИНИ РІЧКИ БЕРДА
Грунтковська Т.Г.
Науково-дослідний інститут Азовського моря
Для екологічної характеристики регіону або певної території необхідно
враховувати сучасний стан біорізноманіття. Його характеризують певні біоценози, що мають свій особливий склад. Фітоценоз, як складова біоценозу,
зумовлює зовнішній вигляд й характеризує рослинний покрив будь-якої ділянки. На території Північного Приазов’я значна різноманітність фітоценозів
спостерігається на заповідних територіях та в долинах річок.
Річка Берда - одна з невеликих південних річок Запорізької області, які
беруть початок на південних схилах Азовського плато і впадають в Азовське
море. Протікає вона, в основному, в межах Бердянського району. Початок
бере трохи вище с. Вершина Друга, впадає в Азовське море біля м. Бердянськ. Довжина річки 125 км., площа водозбору 1760 кв. км. Зі сходу, з нею
межує басейн річки Кальчик, з заходу — басейн р. Обиточна. Річка Берда має
лише один доплив з правого боку (р. Берестова), і чотири допливи з лівого
боку (р. Б.Бельманка, р. Б.Грузенька. р. Каратюк, р. Каратиш), які в свою
чергу мають невеликі допливи [2].
Вся територія, по якій протікає р. Берда, поступово знижується в південному та, почасти, південно-західному напрямках. У верхів'ї висотні позначки дорівнюють 95-100 м над рівнем моря; середня частина має висотні позначки 53 - 57 м над рівнем моря і гирлова частина - 38 - 42 м. Долина річки
неглибока, слабко терасована, у деяких місцях звужена внаслідок виходу
кам’янистих порід. У цих місцях русло річки стає слабко порожистим. У басейні верхів’я ріки спостерігаються великі розчленення поверхні Приазовської
височини, що призвело до утворення вузької не терасованої долини. Ближче
до півдня долина ріки розширюється, з’являються тераси. Пониженням Приазовської берегової рівнини пояснюється утворення лиману в низів’ї ріки Берда. Живлення ріки мішане, однак перевагу має снігове. Паводки – весняні та
літні, останні менш тривалі, але за рівнем частіше перевищують весняні. Яристо-балочний тип місцевості в цьому районі має незначне розповсюдження.
Більшість балок розташовані перпендикулярно до річкової долини. Водорозділи мають плавні обриси.
Природна рослинність в наш час унаслідок значної розораності займає
не більше 3-5% території [3]. Раніше пануючою тут була степова рослинність.
Зараз природна рослинність приурочена до виходів гранітів, крутих схилів
долини і берегів річки. Лісова рослинність представлена формацією дуба
черещатого (Quercus robur L.), яка зрідка зустрічається по балках. Відсутність
лісів на плакорах пояснюється степовою природою району. Приуроченість
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лісів до елементів долинно-балочного рельєфу пояснюється тим, що тут лісова
рослинність знаходиться в крайніх екологічних умовах існування. Одинично
або в невеликій домішці в деревостій входять: клен польовий (Acer campestre
L.), клен татарський (Acer tataricum L.), в'яз Висоцького (Ulmus wyssotzryi
Kotov), липа серцелиста (Tilia cordata Mill). Декілька поширенішою є чагарникова рослинність. З чагарників зустрічаються: вишня степова (Cerasus fruticosa (Pall.) Woron.), бересклет Черняєва (Euonymus czernjaevii Klok.), бузина
чорна (Sambucus nigra L.), терен степовий (Prunus spinosa L.), ряд видів глоду
(Crataegus L.) і шипшини (Rosa L.). На плакорах переважають різнотравнотипчаково-ковилові і ковилові степи. Основу трав'яного покриву в долині та
балках утворюють степові види з деякою домішкою лісових. Надзвичайно
характерною для цієї території є рослинність кам'янистих оголень, хоч вона й
займає невелику площу. Для трав'яного покриву кам'янистих оголень характерний не зімкнений рослинний покрив і нерівномірність розподілу рослин.
Домінуючою є формація типчака . Окрім домінанти зустрічаються: ковила
найкрасивіша (Stipa pulcherrima C. Koch), ковила волосиста (Stipa capillata L.),
ковила Лессінга (Stipa lessingiana Trin. et Rupr.), чебрець вапняковий (Thymus
calcareous Klok. et Shost.), бурачок покручений (Alyssum tortuosum Waldst. et
Kit.) , бурачок пустельний (Alyssum desertorum Stapf.), подорожник ланцетолистий (Plantago lanceolata L.), астрагал український (Astragalus ucrainicus M.
Pop. et Klok.), волошка Маршалла (Centaurea marcshalliana Spreng.). Група
ефемерів і ефемероїдів представлена тюльпаном гранітним (Tulipa graniticola
Klok.), гіацінтиком Палласа (Hyacinthella schur pallasiana (Stev.) Losinsk.),
гусячим луком подільським (Gagea salisb podolica Schult. Et Schult fil.). На
ділянках з прорідженим травостоєм зустрічаються мохи. На голих гранітних
скелях рясно розвинені накипні лишайники. В середній частині долини ріки,
серед берегових скель, в печерах, в розщілинах, під кам’яними навісами зустрічаються авринія скельна (Aurinia saxatilis (L.) Desv.), тюльпан гранітний
(Tulipa graniticola (Klok. et Zoz ) Klok.), сон-трава (Pulsatilla nigricans Storck). У
заплавах річки поширені коротко заливні солонцово-солончакові і солончакові луги з галофільною рослинністю. Основними видами є ситник приморський
(Juncus maritimus Lam.), бульбокомиш морський (Bolboschenus maritimus (L.)
Palla), солонець європейський (Salicornia europaea L.), курай содоносний
(Salsola soda L.), галіміона бородавчаста (Halimione verrucifera (Bieb.)Aell.).
Болота поширені частіше в низів’ях річки. Болотяна рослинність представлена
переважно формацією очерету звичайного (Phragmites communis Trin.), рогозу вузьколистого (Typha angustifolia L.), рогозу широколистого (Typha latifolia
L. ), бульбокомиша морського ( Bolboschoenus maritimus (L.) Palla ). Ці рослини є природними біофільтрами, вони зберігають гідрохімічний режим водойми.
Крім того, у невеликій домішці є куничник наземний (Calamagrostis epigeios
(L.) Roth), прибережниця берегова (Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.), латук
татарський (Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey).
До водної рослинності відносяться угрупування із зануреними і напівзануреними рослинами. У руслі річки поширені угрупування частухи подорожникової (Alisma plantago-aquatica L.), сусака зонтичного (Butomus umbellatus
L.); повністю занурені - елодея канадська (Elodea Canadensis Michx.), рупія
морська (Ruppia maritime L.), рдесник гребінчастий (Potamogeton pectinatus
L.).
Фрагменти степової рослинності знаходяться у деградованому стані
внаслідок інтенсивного спасування, рекреаційного впливу, тощо. Дещо більше
збереглися фрагменти угруповань, що розташовані на схилах, оскільки тут
спасування майже не ведеться, проте діють ерозійні процеси. Помітну роль у
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цих фітоценозах відіграють тонконіг стиснутий ( Koeleria cristata ( L. ) Pers. ),
люцерна посівна ( Medicago sativa L. ), бромус безостий ( Bromus inermis
Leyss.).
Значну цінність в басейні річки мають види рослин, що занесені до Червоної книги України: тюльпан Шренка ( Tulipa schrenkii ), ковила Лессінга
(Stipa lessingiana Trin. et Rupr.), ковила волосиста (Stipa capillata L.), ковила
найкрасивіша (Stipa pulcherrima C. Koch), тюльпан гранітний (Tulipa graniticola
Klok.), сон-трава (Pulsatilla nigricans Storck).
У наш час рослинність долини річки страждає від антропогенного
впливу. Разорювання земель під городи до самого русла, ерозія берегів, що є
наслідком випасу худоби, сприяють знищенню корінного рослинного покриву.
З пасовиськ до річки потрапляє велика кількість органіки, що призводить до
зміни водних біоценозів.
Малі річки є першим ланцюгом у водному фонді, а рослинність їх басейну сприяє відновленню та оздоровленню річок, тому збереженню та охороні біорізноманіття рослин повинно приділятись більше уваги як на місцевому так і на державному рівні.
Литература
1.
2.
3.

Определитель высших растений Украины/ Д.Н.Доброчаева, М.И.Котов,
Ю.Н.Прокудин – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.
Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды / В.Н.Грезе, Г.Г. Поликарпов,
В.Д. Романенко и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 224 с.
Природа Украинской ССР. Растительный мир. – К.: Наукова думка. 1985. – 227с.

ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТВОРИЛА ЗАГРОЗУ ІСНУВАННЮ
БІОСФЕРИ
Жамардій В.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Загострення проблеми виживання людства зумовлює необхідність
об’єктивного наукового вивчення та оцінювання тенденцій, закономірностей і причин наростання апокаліптичних суперечностей у системі “людина
– навколишнє середовище” та розроблення стратегії переходу суспільства
на життєствердний етап еволюції.
Суперечності в системі “людина – навколишнє середовище” набули
особливого загострення у XXI столітті, коли виникла реальна загроза
існуванню людства й біосфери в цілому. Розв’язанню цієї проблеми присвячені численні міжнародні саміти і конференції під егідою ООН, а також
наукові
праці
багатьох
відомих
інтелектуалів
світу
(Л.Браун,
В.Вернадський,
А.Гор,
Л.Гумільов,
Г.Дейлі,
Г.Кебурія,
Д.Медоуз,
М.Мойсеєв).
Історія людини, етносів, націй і держав – це споконвічна боротьба
за виживання, у якій завжди гостро поставало питання життя або смерті.
Визначальним при цьому є прояв біологічного інстинкту до виживання
(життя), тобто “сукупності вроджених реакцій
(актів поведінки) організмів... у відповідь на зовнішні та внутрішні подразники” [4]. У протистоянні життя і смерті в природі через енергетичний зв’язок поколінь досягається неперервність та вічність життя людини як біологічного виду.
Зазначимо, що захисні реакції (функції) тваринних організмів проявляються лише через реалізацію їхніх природних інстинктів. Людина ж,
окрім визначених еволюцією рефлекторних інстинктів, здійснює захист
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свого життя і через функцію мислення. Тож упродовж усієї історії людство
вдосконалювало створювані мисленням методи та способи захисту життя
та все більше виходило за межі суспільних потреб, нехтуючи можливості
природного середовища. Як наслідок, замість захисту життя людське мислення з усією заповзятливістю рухається й продовжує рухатися в напрямку до самознищення.
І ось прикрий наслідок: на початку XXI ст. людство та природне середовище опинилися у глибокій системній кризі. Наразі вкрай загострилися негативні явища глобального виміру, які вже не лише гальмують
соціально-економічний розвиток, а створюють реальну загрозу існуванню
людства та біосфери.
Наростання кризових явищ у суспільстві супроводжується катастрофічною зміною клімату планети внаслідок антропогенної дії та
невпинним знищенням численних видів рослинного й тваринного світу
материків і Світового океану. У найближчі 20-30 років прогнозується
зникнення 20-ти тисяч рослин, 320 видів риб, 48 амфібій, 130 рептилій,
924 414 видів птахів та ссавців. Причому темпи зникнення щороку зростають. А це, як відомо, призводить до посилення нестійкості екологічної
системи з важкими наслідками для всього живого на планеті.
За бездумної господарської діяльності людей вже сьогодні зруйновано 63% екосистем земної суші. У Росії і Канаді збереглося 65% природних екосистем, Китаї – 20, Індонезії – 7, США – 5, Європі (без Росії) – 4,
Індії – 1, Японії – 0% [2]. Умовно й відносно екологічно чисті території в
Україні складають лише 13%.
Гострота проблеми невпинно зростає насамперед через відчайдушну боротьбу за ресурси планети. У масштабі світової економіки в господарський обіг наразі залучено понад 2/3 поновлюваних ресурсів планети,
а це є свідченням того, що ґрунти, ліси, прісна вода, кисень, рибні запаси
дедалі набувають статусу невідновлюваних. У світі щороку знищується 25
млрд. т орнопридатного шару. З інтенсивністю 20 млн. га на рік вирубаються ліси. Уже сьогодні на планеті понад 2 млрд. людей страждають від
нестачі питної води [2].
Для виходу із ситуації Конференцією ООН з проблем навколишнього
середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) було ухвалено Програму
дій “Порядок денний на XXI століття” як концепцію стійкого (сталого) екологічно безпечного та збалансованого розвитку людства у третьому тисячолітті [3]. Проте всі намагання міжнародної спільноти поліпшити ситуацію
виявилися безплідними та марними. За минулі роки жодної із світових
проблем навіть щонайменшим чином не було розв’язано.
І це відбувається не тому, що принципи стійкого розвитку є хибними. Навпаки, ці принципи є досить зрозумілими та логічними, адже йдеться про розвиток, що не виходить за межі можливостей навколишнього
середовища. Але річ у тім, що реалізація зазначених принципів потребує
не стільки належного інформаційного забезпечення і глибинних знань,
скільки високої духовності, моралі та природовідповідної моделі поведінки
людини й суспільства у цілому, які не є вродженими, а досягаються лише
завдяки тривалому вправлянню.
Природовідповідна модель поведінки виявилася найбільш важкою
для реалізації навіть попри те, що людство впродовж всієї історії постійно
вдавалося до системних заходів із життєзабезпечення та самозбереження.
З цією метою формувалися суспільні загальнолюдські, національні, звичаєві норми поведінки. До цього покликані й релігійні вірування. На всіх
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етапах історії суспільство переймалося питаннями гармонійного духовного
розвитку людини. На жаль, сучасні тенденції розвитку світової цивілізації
свідчать про все меншу й меншу ефективність і роль традиційної освіти
у формуванні духовного світу людини та загалом людства і дедалі
згубніший вплив “раціонального” (того, що забезпечує функція мислення)
у світоглядних цінностях.
За сучасною парадигмою еволюційно визначеного розвитку суспільство будує свої відносини з довкіллям, нехтуючи будь-які етичні та моральні норми й правила. Очевидним є поринання людини в лоно споживацького існування, її відчуження від природи, байдужість до заподіяної при
цьому шкоди навколишньому середовищу, а одночасно і самій людині.
Сьогодні постіндустріальна цивілізація ввійшла у жорстке протистояння з природою, екологічною системою планети. Складається враження,
що людство примирилося з думкою про світ без майбутнього.
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НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПЛАВНИХ ЛІСІВ В
УКРАЇНИ
Кушнір Л.М., Мусієнко М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Заплавні лісові фітоценози України відрізняються своєрідністю й
унікальністю. Вони зростають в умовах постійного впливу алювіальних і
руслових процесів. Ці ліси хоча і займають відносно невелику площу (близько 400 тис.га), проте виконують надзвичайно важливі екологічні функції
та мають велике господарське значення.
Внаслідок створення на ріках каскадів водосховищ, експлуатації в
долинах рік водозабірних споруд, зарегулювання поверхневого стоку та
проведення екологічно необгрунтованих заходів на різних ланках річкових
водозборів в останні декілька десятиліть в заплавах спостерігається різка
трансформація лісорослинних умов, що призводить до ослаблення та навіть деградації заплавних лісів.
Лісогосподарські заходи, що проводяться в цих лісах, не враховують не лише їх унікальні багатогранні еколого-захисні (руслостабілізуючі,
кольматуючі, грунтозахисні, водоохоронні, рекреаційні та інші) функції, а
й особливості умов зростання та їх антропогенну порушеність. Наукові
основи господарювання в заплавних лісах України розроблені дуже слабо.
За своїм змістом вони більшою мірою відповідають природі лісів, які зростають на верхніх ланках водозбору.
Природний генезис лісової рослинності в заплавах обумовлюється
основними взаємопов'язаними процесами - алювіальністю, заплавністю, а

183

також меандруванням річки. Особливості акумуляції алювію на поверхні
заплави здебільшого визначають певні закономірності у формуванні типів
лісорослинних умов і відповідних їм типів лісу в різних зонах заплави прирусловій, центральній і притерасній. У генезисі та еволюції заплавних
типів лісу простежуються як зональні, так і азональні особливості, за якими вони суттєво відрізняються від типів лісу, що формуються в нагірних
умовах.
Кожен тип лісу характеризується своєрідним рельєфом, грунтами,
рівнем залягання грунтових вод, трав'яним покривом, чагарниковим та
деревним ярусом насаджень. У степовій та лісостеповій зонах спостерігається відсутність в'язових дібров у заплавному типі лісу, що обумовлено
порушенням структурно-функціональної організації заплавних ландшафтів
та водозборів рік взагалі.
Заплавні ліси при організації лісового господарства й обліку лісового фонду необхідно організувати в самостійну господарську частину. Це
сприятиме
проведенню
лісогосподарських
заходів
на
грунтовотипологічній основі, з врахуванням екологічної специфіки заплав.
Спираючись на дослідження Ткача В.П., можна зазначити, що в Україні назріла гостра необхідність в розширенні проведення лісовідновних
та суцільних санітарних рубок дубових насаджень, виключених з експлуатації. В системі разових заходів щодо оптимізації вікової структури лісофонду доцільно також провести суцільні рубки порослевих 80-100 річних
низькоповнотних дубняків ІІ бонітету, що віднесені до категорій захисності, в яких регламентується проведення головних рубок [2].
Вільхові насадження відзначаються дещо кращим станом порівняно
з тополевими та дубовими. Проте запаси цих насаджень є також недостатньо високими, питома частка низькоповнотних насаджень ще відносно
велика. Не встановлено істотної різниці в продуктивності природних та
штучних вільшанників, меншими запасами (на 10-30%) відрізняються
насадження, що зростають в меліорованих заплавах (Гутянський ДЛГ заплава Мерли). Не простежуються також зональні особливості в динаміці
запасів модальних вільшанників.
Антропогенна трансформація лісорослинних умов у заплавах рік
суттєво впливає на динаміку росту та стан лісів. Заплавні ліси порівняно з
лісами, що зростають у нагірних умовах, значно частіше та інтенсивніше
всихають [1]. Реакцію насаджень на зміни екологічних умов, пов'язаних з
антропогенним впливом, досить добре ілюструє динаміка їх річного
радіального приросту.
Досить добре відновлюються природним шляхом тополя біла та тополя чорна (осокір). У заплавах рік Лісостепу та Степу після рубки материнського деревостану в зимовий період на зрубах виникає життєздатне
осокореве поновлення переважно порослевого та насіннєвого походження
(до 15 тис.шт/га). Проте добре відновлюються осокорові деревостани
тільки до 30-35 років, а потім на відміну від тополі білої поновлення різко
погіршується. Тому лісові культури тополь білої та чорної необхідно створювати тільки у випадку незадовільного природного поновлення на сильно задернілих зрубах, які утворились переважно після суцільних санітарних рубок перестійних низькоповнотних деревостанів.
Природні вербові насадження, в яких домінують верби біла та ламка, зростають в прирусловій та центральній частинах заплав на важких
недостатньо дренованих грунтах з близьким заляганням грунтових вод.
Природне вегетативне відновлення вербових насаджень протікає успішно
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тільки за умови своєчасного проведення головної рубки.
Таким чином, наслідки використання заплавних лісів зводяться до:
1. Формування заплавних ландшафтів тісно пов'язано з русловими
та алювіальними процесами. Ці процеси обумовлюють велику
типологічну різноманітність і специфічність лісорослинних умов і
суттєво впливають на динаміку росту заплавних лісових біоценозів. Проте лісогосподарські заходи в заплавних насадженнях
проводяться без врахування їх природних особливостей, сучасного стану та антропогенної трансформації і не погоджуються з
іншими системами господарювання, що здійснюються як в межах
заплавної частини водозбору, так і загалом на всьому водозборі.
2. Водоохоронно-захисні функції заплавних лісів посилюються з
просуванням з Півночі на Південь України. Мінімально необхідна
лісистість безлісних ділянок заплав становить 15-20%.
3. Заплавні лісові біоценози суттєво загальмовують процеси меандрування річок та руйнування їх берегів, позитивно впливають і на сусідні безлісні ділянки заплав.
4. Стратегія захисного лісорозведення в заплавних ландшафтах
повинна передбачати створення системи захисних лісових смуг
в першу чергу на лівих берегах рік. При цьому заліснення слід
проводити у всьому поясі меандрування рік.
5. Прогресуючі процеси урбанізації водозборів рік обумовлюють
посилення рекреаційного використання заплавних лісів.
Лісові насадження тополь, верб, вільхи чорної, в яких господарська
діяльність здійснюється з врахуванням біологічних особливостей порід,
добре відновлюються природним способом у всіх природних зонах. Проте
у перестійних і низькоповнотних деревостанах відновлювальна здатність
насаджень різко падає. Шляхом проведення головних рубок в зимовий
період в рекомендованому віці досягається успішне природне відновлення
насаджень цих порід.
1. Встановлені закономірності росту природних та штучних насаджень основних лісоутворюючих порід в різних умовах місцезростання слід покласти в основу рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства.
2. Проблема розробки наукових основ господарювання в заплавних лісах України є вкрай гострою і актуальною,а тому вимагає
безвідкладного вирішення.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЧЕРНІГІВЩИНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Лащенко В.Ф.
Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
Початок ХХІ сторіччя ознаменувався тим, що внаслідок технічної
революції та урбанізації якість навколишнього природного середовища
неухильно погіршується. Незадовільною є екологічна ситуація в Україні та
її регіонах, а надто у промислових.
Мета нашої роботи полягає в аналізі сучасного стану довкілля Чернігівщини та суміжних з нею областей – Сумської, Київської, Полтавської
та Житомирської. Джерелом інформації слугували Регіональні доповіді про
стан навколишнього природного середовища у зазначених областях за
2009 рік.
Упродовж 2009 року до повітряного басейну Чернігівщини надійшло
93,85 тис. т шкідливих речовин (табл.1). Дещо менший обсяг викидів фіксувався у Сумській та Житомирській областях, а найбільше забруднюючих
речовин (266,71 тис.т) надійшло в атмосферне повітря Київщини.
Таблиця 1.
Основні показники викидів в атмосферне повітря, 2009 р.
Область

Житомирська

Київська

Полтавська

Сумська

Чернігівська

84,11

266,71

183,49

83,35

93,87

23,0

38,2

44,9

35,0

31,4

77,0

61,8

55,1

65,0

68,6

2,82
65,4

9,48
154,9

2,9
54,8

3,49
71,0

2,94
84,0

–2,46

– 0,8

– 10,0

– 5,0

– 4,5

Показник
Заг. кількість викидів,
тис. т
Від стаціонарних джерел, %
Від пересувних джерел,
%
Щільність, т/км2
Викиди на одну особу,
кг
Порівняно з 2008 роком,
%

В усіх досліджуваних областях рівень викидів шкідливих речовин
від пересувних джерел переважав над викидами стаціонарних: на Житомирщині у 3,4 рази, на Чернігівщині -– у 2,3 рази, на Сумщині – у 1,9.
Водночас Чернігівська область разом із Житомирською та Полтавською відзначається найнижчим показником щільності викидів на 1кв2
площі – 2,94, 2,82, 2,90 тонн відповідно, а в Київській області він становить 9,48 т/км2. На одну особу на Чернігівщині припадає 84,0 кг викидів. В
інших областях цей показник є значно нижчим: 54,8 кг, на Полтавщині,
65,4 кг – на Житомирщині, 71,0 – на Сумщині, окрім Київщини, де від
досяг 154,9 кг на одного мешканця.
Проти 2008 року обсяг викидів в атмосферне повітря в усіх областях знизився – від 10,0% в Полтавській до 0,8% у Київській області. Чернігівщина зменшила свої викиди в атмосферу за цей період на 4,5%,
Чернігівська область є однією із найбагатших за запасами водних
ресурсів. ЇЇ територією протікає найчистіша ріка країни – Десна. Екологічний стан поверхневих вод визначається скидом недостатньо неочищених
стоків. Загальний скид шкідливих речовин у водойми проти 2008 року
знизився від 8% на Київщині до 21,4% на Чернігівщині. Частка неочищених стічних вод від загального зворотного скиду коливалася від 0,07% у
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Сумській області до 3,7% – у Київській. Як наслідок, у водоймах більшості
областей фіксувалося кількаразове перевищення ГДК заліза, марганцю,
фосфатів, нітратів, а у водоймах Київщини ще й цинку, міді, фенолів,
хрому шестивалентного тощо.
Сучасний стан використання земельних ресурсів в Україні не відповідає вимогам раціонального природокористування. Питома вага сільськогосподарських угідь досягає 71,5%, розораність земель становить 85%,
у природному стані збереглося всього 8% ландшафтів, ліси займають
лише 17,5%, заболочені землі – 1,6%, заповідність становить 5,1%, а
20% території країни є забрудненою [1].
Схожою є ситуація щодо освоєння земельних ресурсів на Чернігівщині та у суміжних областях (табл.2). Сільськогосподарські угіддя займають 64,9% загальної площі області. Нижчим є цей показник лише на Житомирщині – 55,0%, а у Полтавській та Київській він дещо вищий від загальноукраїнського і становить відповідно 75,6% та 77,7%. На Чернігівщині
найменше земель відведено і під ріллю – 44,0%.
Таблиця 2.
Співвідношення освоєних та природних територій, 2009 р.
Область
Показник
Сільгоспугіддя, %
від загальн. терит.
області
Розораність, %
Поверхневі води,
%
Ліси,%
Заболочені землі,%
Луки та пасовища,%
Заповідність,%

Житомирська
55,0%

Київська
77.7

Полтавська
75,6

64,5
4,6

61,5
6,2

34,1
0,7

Сумська
71,4

Чернігівська
64,9

61,5
5,2

1.29

44,0
2,1

23,1
1,8

9,8
2,9

18,0
9,3

20,4
4,1

10,6

4,4

8

18,7

18,9

4,20

3,56

4,55

7,36

7,6

Природні ландшафти зберігаються майже на половині території області, а природна рослинність - на третині її площі у вигляді лісів, лучних
та болотяних угрупувань. П’ята частина території області зайнята лісами
(20,4%). За рівнем заліснення Чернігівська область поступається лише
Житомирській, де цей показник становить 34,1% та Київській (23,1%).
Луки та пасовища займають 18,9% земель – майже стільки ж як і на Сумщині, але більше аніж у 4 рази порівняно з Київщиною та майже у 2,5 рази
більше проти Полтавщини. Водно-болотні угіддя в Чернігівській області
збереглися на 4,1% площі, і за цим показником вона поступається лише
Сумщині, де показник заболочених земель становить 9,3%. Чернігівщина
разом із Сумщиною відзначається доволі високим рівнем заповідності
території (7,6% та 7,36% відповідно). Природно-заповідний фонд (ПЗФ)
області репрезентований 654 об’єктами, а це найбільша кількість з-поміж
усіх регіонів України.
На жаль, в результаті аварії на ЧАЕС 47,5% території Житомирщини
та 44% території Київщини належить до різних зон радіоактивного забруднення. У Чернігівській області радіонуклідами 90Sr та 137Сs на сьогодні
забруднено 95% грунтів, 19% лісових масивів, 13,9% луків та пасовищ,
що негативно позначається на якості сільськогосподарської продукції,
деревини , дикорослих ягід та грибів.
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Таким чином, серед суміжних областей Чернігівщина загалом характеризується середнім рівнем складності екологічної ситуації, а за показниками збереження природних ландшафтів та заповідності посідає одне із
перших місць у своєму регіоні та в Україні.
Література
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Нацiональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні
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ОЦІНКА ЦИТОТОКСИЧНИХ ТА КЛАСТОГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ
Миленька М.М., Приймак О.С.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Забруднення довкілля нафтопродуктами є актуальною проблемою
сьогодення. Внаслідок видобування, транспортування та переробки нафти виникає небезпечне нафтохімічне забруднення довкілля [4]. Серед
компонентів наземних екосистем максимальної трансформації зазнають
ґрунти, що зумовлено їх високою поглинаючою і акумулюючою здатністю
[5]. Забруднення ґрунтів нафтою спричинює не лише зміни їх фізикохімічних властивостей (зростання в’язкості і щільності ґрунтової маси,
зміни редокс-потенціалу, вуглецево-азотного балансу тощо), але й зумовлює їх біотоксичність [1, 2]. Тому важливим є встановлення залежностей
«доза – біологічний ефект», як єдино вірного підходу до регламентації
допустимого вуглеводневого навантаження на едафотопи. Такого роду
дослідження є рідкісними, а оцінка впливу нафтових похідних на формування цитотоксичних і кластогенних властивостей ґрунтових факторів
практично не проводилась.
Метою роботи було дослідити цитотоксичність і кластогенність ґрунтів за умови нафтового забруднення з використанням Allium cepa –тесту.
Дослідження проводили у лабораторних умовах протягом 2008 –
2010 років. Для встановлення залежностей «доза – біоефект» готували
ґрунтові суміші із різною концентрацією нафти: І – 10г нафти/кг ґрунту; ІІ
– 20 г/кг; ІІІ – 50 г/кг; IV – 100 г/кг. V зразок розглядали як контрольний.
Цитогенетичний ефект впливу нафтових вуглеводнів визначали за
допомогою тест-системи 3-4 денних проростків Allium cepa L. Первинні
корінці зрізали на стадії найвищої мітотичної активності (8–10 год. ранку)
та фіксували у суміші Кларка протягом 24 год., після чого проводили фарбування ацетокарміновим методом. З корінців готували давлені препарати
загальноприйнятим методом [7, 8].
Для встановлення цитотоксичності ґрунтових факторів визначали
показник мітотичної активності меристематичних тканин (мітотичний індекс (МІ)) [24]. Підрахунок аберацій (ХА) хромосом проводили анателофазним методом [21]. Паралельно визначали мікроядерний індекс
(МЯІ) меристематичних клітин тест-об’єкту [24]. За результатами досліджень обчислювали умовні показники ушкодження (УПУ) та проведена
подальша інтегральна оцінка токсичності нафтових похідних на основі
розрахунку інтегрального умовного показника ушкодження біотестора
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(ІУПУ) [6].
Цитологічний аналіз проводили під мікроскопом Olympus CX-300
(збільшення 400х); мікрофотографування здійснювали за допомогою інтегрованої у мікроскоп фотонасадки Olympus SP – 500 UZ при збільшенні
мікроскопа 1000х та програмного забезпечення Quick PHOTO MICRO 2,3
for Windows (Olympus).
Математичну
обробку
результатів
проводили
варіаційностатистичним методом з наступними кореляційно-регресійним аналізом.
Достовірність відмінності одержаних експериментальних даних із фоновими оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Нульову гіпотезу відкидали при Р≤0,05 [3]. Всі розрахунки проводили за допомогою редактора
MS Excel 2003 та програмного пакета Statistica 6.0.
Вплив нафтових вуглеводнів різної концентрації зумовлює зростання цитотоксичних та кластогенних властивостей ґрунтів, на що вказують
результати Allium cepa –тесту. При експонуванні тест-об’єкту на нафтозабруднених ґрунтах відмічено зниження проліферативної активності клітин,
зростання частки аберантних ана-телофаз та клітин із мікроядрами
(рис. 1).

Рис. 1. Цитогенетичні зміни у клітинах апікальних меристем
Allium cepa L. за дії нафтових вуглеводнів у концентрації 100г/кг ґрунту:
А – мікроядро; Б – хроматидний міст; В – відставання.
Результати обліку зміни цитогенетичних параметрів Allium cepa L.
за дії нафтових вуглеводнів різної концентрації представлені у в таблиці
1.
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6,70
10,40
12,01
15,30
1,93

0,36
0,63
0,75
1
0

0,37
0,58
0,79
1
0

Рівень пошкодження
біотестора

ІУПУ

0,36
0,49
0,82
1
0

УПУМЯІ

2,10
2,40
3,10
3,48
1,34

Мікроядерний індекс, %

УПУМІ
0,40
0,60
0,80
1
0

УПУХА

29,90
26,15
22,42
18,69
37,37

Рівень хромосомних
аберацій, %

I
II
III
IV
V

Мітотичний індекс, %

Номер зразка

Таблиця 1
Цитогенетичні зміни у меристемах первинних корінців
Allium cepa L. при експонуванні на ґрунтах із різним вмістом
нафтових вуглеводнів та показники ушкодження біотестора

середній
високий
максимальний
максимальний
мінімальний

У рослин, експонованих на контрольних зразках ґрунту, величина
мітотичного індексу складає 37,37%, середньогрупова частота аберантних
ана–телофаз становить
1,34%, а величина мікроядерного індексу –
1,93%. Вказані значення відповідають мінімальному рівню пошкодження
біотестора.
Найвища мітотична активність меристематичних клітин тест-об’єкта
відмічена для зразків ґрунту з концентрацією нафтопродуктів 1% та 2% і
становить 29,90% та 26,16%. Максимальну інгібіцію проліферативної активності спричинюють нафтові вуглеводні у концентрації 100 г/кг. За вказаних умов значення МІ достовірно нижче контрольного і складає 18,69%.
Зростання частки аберантних ана-телофаз і клітин з мікроядрами
відбувається прямо пропорційно концентрації нафтопродуктів у ґрунтових
зразках. Рівень хромосомних аберацій при концентрації нафти 10г/кг становить 2,10%, а при 20 г/кг – 2,40%, що відповідає середньому і високому
рівням пошкодження біотестора. Максимальна індукція хромосомних аберацій властива ґрунтам з 10% вмістом нафти – 3,48%. Аналогічна тенденція відмічена і для мікроядерного індексу.
Відповідно до обчислених значень коефіцієнта кореляції Пірсона,
можна зробити висновок щодо наявності тісних достовірних (r>0,75,
R2>0,5) корелятивних зв’язків між виявленими цитогенетичних змінами
тест-об’єкту та концентрацією нафти у ґрунті. Характер зв’язку між цитогенетичними показниками та ступенем забруднення ґрунту нафтою відображають наступні рівняння регресії:
Y мітотична активність = 35,307 – 10,69 × ХС нафтопродуктів, R2 =0,80
Y хромосомні аберації =-12,47+1,9065 × ХС нафтопродуктів, R2 = 0,85
Y індукція мікроядер = 3,0141 – 0,0337 × ХС нафтопродуктів, R2 = 0,80
Найбільш тісні корелятивні залежності встановлені між рівнем забруднення нафтою ґрунту й індукцією хромосомних аберацій. У цьому
випадку коефіцієнт детермінації складає 0,85. Характер зв’язку між аналізованими показниками біотестора і рівнем забруднення нафтопродуктами
близький до лінійного (В-критерій Блекмана <11,37).
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Наявність залежноностей між аналізованими параметрами тест–
об’єкта і рівнем забруднення субстрату нафтопродуктами вказує також на
перспективність застосованих тест-ознак для оцінки нафтового забруднення ґрунтового середовища.
Отже, нафтозабруднені ґрунти відзначаються підвищеним цитотоксичним ефектом, що проявляється в Allium cepa–тесті інгібіцією мітотичної
активності у 1,25 – 2,00 рази. За дії нафтових вуглеводнів зростає кластогенний ефект, на що вказує зростання частоти аберантних ана- і телофаз
(у 1,6 –2,6 рази) та клітин з мікроядрами (у 3,47 – 7,93 рази). Наявність
тісних корелятивних залежностей
між цитогенетичними параметрами
тест-об’єкта і концентрацією нафти у ґрунтовому субстраті вказує на перспективність застосованих тест–ознак для біомоніторингу нафтового забруднення ґрунтів.
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ВИДОСПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯЦІЙ ВАЖКИХ
МЕТАЛІВ В СИСТЕМІ «ГРУНТ-РОСЛИНА» ЗА РІЗНОГО РІВНЯ
ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ
Павлюкова Н.Ф., Рижова О.Ю.
Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара
Інтенсивний розвиток сучасних міст, особливо промислових, створив величезне число складних, часто не розв’язнанних екологічних проблем в системі взаємодій «місто-навколишнє середовище». Серед екологічних проблем особливе місце займає проблема забруднення токсичними
викидами навколишнього середовища і його вплив на рослинність. Вивчення цієї проблеми вимагає, щоб і забруднювачі, і рослини розглядалися
не самі по собі, а як зазначаючи взаємний вплив [1,2]. Для вирішення
багатьох наукових і практичних завдань в галузі екології, біогеохімії та
фізіології рослин необхідно розглядати грунт і рослину як систему, що

191

об’єднується потоком хімічних елементів. Аналогічний підхід повинен використовуватись і в роботах присвячених вивченню проблеми забруднення середовища важкими металами, оскільки в даному випадку перш за все
представляє інтерес не накопичення важких металів, а вплив цього процесу на живі організми. В роботах з даної тематики важливим також є мати
уяву про фактори, які регулюють надходження елементів-забруднювачів
не тільки на грунт, але й в рослинах [3].
Тому метою роботи було встановлення видоспецифічних особливостей акумуляції свинцю, нікелю, кадмію в системі «грунт-рослина» за рівного рівня забруднення грунту зазначеними елементами.
Об’єктами досліджень були деревно-чагарникові і квітководекоративні рослини. В модельних дослідах використовували 2-3 річні
садженці, які перевалювали до поліетиленових контейнерів на 5 кг грунту
(чорнозем звичайний) і вирощували в них впродовж досліду. Суміш важких металів (свинцю, кадмію, цинку) вносили у вигляді водного розчину в
концентраціях 5, 10, 20 ГДК.
Проведені дослідження накопичення свинцю в кореневій системі
рослин дозволили встановити, що за дії суміші важких металів в концентрації 5 ГДК рівень його акумуляції значно варіює в залежності від виду
рослини. Так, у ялини звичайної, сумаху, таволги верболистої та пенстемонів темпи поглинання цього елементу з грунту доволі повільні, а концентрація свинцю в коренях цих видів не перевищує 20 мкг/г сухої речовини. До групи із значно вищим накопиченням можна віднести більшість
досліджених видів рослин, у яких вміст свинцю знаходиться в межах від
30 до 100 мкг/г сухої речовини. Серед досліджених рослин найвищим
ступенем акумуляції свинцю в кореневій системі відрізняються туя західна
та нагідки лікарські зі вмістом важкого металу – 228, 7 і 129,6 мкг/г сухої
речовини відповідно. В даному випадку нами відмічені також деякі особливості у накопиченні свинцю достатньо близькими у систематичному
положенні видами. Так, рівень акумуляції токсиканту у туї західної практично в 4 рази вищий, ніж у туї складчастої, що може свідчити про значну
різницю у складі (а звідти і у функціонуванні) ектомікоризального шару
коренів. За розрахунками показнику внутрішньотканинного забруднення
можна дійти висновку, що найвищою фітоекстракційною здатністю володіють 3 види пенстемонів: аризонський, красивий і згладжений, оскільки
його значення у них максимальні. Разом з цим найефективніше функціонування бар’єрних механізмів, що запобігають транслокації важких металів
з грунту до кореневої системи рослин спостерігається у таволг.
При вирощуванні рослин із вмістом суміші важких металів в грунті
10 ГКД не було встановлено значних відмінностей у накопиченні свинцю в
кореневій системі по відношенню до попереднього варіанту дослідів. Слід
лише відзначити, що асортимент видів із максимальними темпами акумуляції цього важкого металу дещо розширився і в коренях бальзаміну садового, майорців струнких, нагідків лікарських, тітонії круглолистої і туї західної концентрація свинцю зросла і становила вже 272-493 мгк/г сухої
речовини. Внесення в грунт максимальної концентрації суміші важких
металів призводило до суттєвого зростання вмісту свинцю в кореневій
системі переважної більшості видів рослин. Це може свідчити як про вичерпаність ємності захисних механізмів в умовах жорсткого металевого навантаження, але в той же самий час (якщо загибелі рослини в цілому не
спостерігається) про запуск внутрішньоклітинних механізмів детоксикації
та компартменталізації. Разом з цим, чітко виділяється група видів з най-
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нижчим фітоекстракційним потенціалом до складу якої входять перважно
деревно-чагарникові рослини: сосна кримська, сумахи, таволги та 2 види
пенстемонів, у яких концентрація свинцю не перевищувала 150 мкг/г
сухої речовини. Наведена тенденція підтверджується і розрахованими
показниками внутрішньотканинного забруднення, які для деревночагарникових рослин були мінімальними, а для пенстемонів, як і у попередніх варіантах дослідів, відмічена слабка ефективність функціонування
бар’єру «грунт-рослина».
Таким чином найактивніше функціонування бар’єрних механізмів на
шляху надходження важких металів до кореневої системи рослин відмічене для деревно-чагарникових рослин, зокрема для сосни кримської, ялини
звичайної та сумаху пухнастого, у яких рівень перерозподілу токсикантів в
системі «грунт-рослина» виявився мінімальним.
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АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА АГРОЛАНДШАФТИ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Подзерей Р.В.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Сучасне використання земельних ресурсів Черкащини не відповідає
вимогам раціонального природокористування. Питання захисту грунтів від
шкідливого антропогенного впливу, підвищення їх родючості й ефективного використання набувають особливого значення.
Інтенсивне використання сільськогосподарських угідь без належного екологічного обґрунтування не тільки не забезпечує відтворення ґрунтової родючості, але і викликає суттєві порушення в агроексистемі, призводить до погіршення якості агроландшафтів, а отже і їх деградації, а
саме: ерозії грунту, забруднення хімічними речовинами, засолення, заболочення, а також пряме знищення і відведення грунтів під споруди, забудови, водосховища. Існує ще і природний вплив на грунти, який відбувається постійно. В процесі розвитку планети мінеральні і органічні речовини
підтримують природну рівновагу і не порушують звичайних геологічних
процесів. Причиною негативного антропогенного впливу на грунт є бездумна, корислива людська діяльність, а наслідків – багато, одним з яких є:
виснаження. Виснаження грунтів – це стійка втрата родючості, зумовлена
розвитком шкідливих процесів, які призводять до порушення фізичних і
хімічних властивостей грунтів, до втрати поживних речовин. Виснаження
грунтів, а часто і їх повне виведення із сільськогосподарського використання відбувається в результаті заростання їх бур’янами, кущами, засипання піском, нераціональної експлуатації зрошуваних систем, що призводить до інтенсивного підтоплення і засолення грунтів; внаслідок порушень
агротехнічних заходів, неправильного розорювання схилів, непомірного
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випасання худоби і таке інше [1]
Основними джерелами забруднення сільськогосподарських угідь є:
великі промислові комплекси чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, транспорт, комунальні підприємства, тваринницькі комплекси
та хімізація сільського господарства вцілому .
Значний вплив на забруднення важкими металами ґрунтового покриву здійснюють міський пил, аерозолі, які переносяться вітром в сільськогосподарські райони. Із великої кількості важких металів, які забруднюють агроландшафти, най небезпечними є: свинець, ртуть, цинк, кадмій
тощо.
Нагромаджуючись у грунтах важкі метали негативно впливають на
мікрофлору, склад і властивості грунтів, знижують їх родючість. Забруднення грунтів викидами промислових підприємств здійснюються не тільки
через атмосферу. Токсичні елементи в значних кількостях потрапляють
також і в міські стічні води, які також несуть небезпеку забруднення. Іншим, значним джерелом забруднення грунту є автомобільний транспорт.
Автотранспортні забруднення повітря, води і грунту, особливо свинцевмісними компонентами, ведуть до зниження родючості грунтів, погіршення їх
водно-хімічних властивостей, зниження урожайності сільськогосподарських культур, особливо на ділянках, що знаходяться близько до автомобільних доріг. З покриття доріг дощовими стоками в прилеглі грунти переноситься бензин, масла, мазут, різний бруд з великою кількістю важких металів.
Повсюдне поширення ерозії на території всіх зон України вимагає
для боротьби з нею великих зусиль та значних затрат. Руйнування грунтів
водною та вітровою ерозією завдає значної шкоди всім галузям народного
господарства. Щороку мільйони кубометрів родючих земель виносяться з
ярів у ріки, озера, ставки. Слід відмітити, що на території Черкаської області процеси ерозії проходять досить інтенсивно, оскільки її розчленований
рельєф сприяє посиленому стоку талих і дощових вод. Найбільшої шкоди
ерозійні процеси завдають господарствам Канівського, КорсуньШевченківського, Смілянського та Чигиринського районів. В цій місцевості
щороку весняними та дощовими водами розмиваються яри, ускладнюється
механізований обробіток земель, змивається поверхній родючий шар грунту.
Вцілому, для захисту агроландшафтів від основних деградаційних
процесів, підвищення родючості та покращення якості грунтів, відповідно
до умов природно-економічних зон, застосовуються інтенсивні системи
землеробства, до яких належать такі основні заходи:
1) правильна організація території господарства та вдосконалення структури земельних угідь;
2) раціональна структура посівних площ та систем сівозмін;
3) використання високоякісного сортового насіння із застосуванням прогресивних способів догляду за посівами;
4) правильного внесення різних видів добрив;
5) використання засобів захисту рослин для боротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками основних сільськогосподарських культур;
6) меліоративні заходи;
7) боротьба з ерозійними процесами з визначенням правильного співвідношення і розміщення на схилах полів, лісосмуг, доріг;
8) застосування комплексної механізації та впровадження високої культури обробітку грунту.
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БІОРІЗНОМАНІТТЯ В УЯВЛЕННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
Рентюк К.К.
Таврійський державний агротехнологічний університет, м.Мелітополь
Реалії сучасного життя вимагають посилення природоохоронної діяльності щодо збереження тваринного і рослинного світу в їх розмаїтті.
Тому разом з розробкою методів спостереження, оцінки та прогнозу стану
біоти, необхідним стає й управління біорізноманіттям флори і фауни. Ми
розуміємо управління станом біоти як систему спрямовану на регулювання
чисельності біоти на видовому, популяційному і екосистемному рівнях, а
також дії спрямовані на формування екоцінностних настановлень природокористувачів, тобто готовності до природоохоронної діяльності.
Збереження, відтворення та охорона біорізноманіття тваринного і
рослинного світу є науковою проблемою не тільки біологів та екологів, а й
може бути предметом соціально-психологічного дослідження. В психології
останні роки формується новий науковий напрям – екологічна психологія,
предметом дослідження якого є екологічні цінності (О.В. Крюкова,
В.Є. Борейко та ін..), особистісні відношення до природи (В.А.Ясвін,
С.Д.Дерябо та ін..), уявлення про живу природу (Д.Ф.Петяєва, І.В.Кряж).
Саме адекватне уявлення про довкілля є підгрунтям готовності до
природоохоронної діяльності. Образ навколишнього природного середовища має свою репрезентацію в когнітивному компоненті екологічних
настановлень.
Мета дослідження полягає в визначенні уявлення студентської
молоді про склад біоти рідного краю.
Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:
1. Проаналізувати методологію дослідження уявлення про біоту;
2. Визначити методику дослідження уявлення про флору і фауну
рідного краю у студентської молоді;
3. Дослідити особливості структури «біорізноманіття рідного
краю» в ментальному просторі студентської молоді.
Виклад основного матеріалу. Методологія дослідження визначається у філософському осмисленні поняття «світ природи», місця людини в
«світі природи», цінності існування на рівнях особина-вид-популяціяекосистема, відображенні «світу природи» в уявленні людини.
Буття «світу природи» не має обмежень в часі і просторі. Як не
створене людиною воно має трансцендентне походження і самостійну
реальність й стала в силу об’єктивних причин середовищем існування
людини. Протиріччя залежності людини від Природи і відчуження людини
від умови свого існування як емоційно-когнітивна проблема має свої прояви в агресивно споживацькому ставленні людини до Природи, знищенні
її.
Як біологічна істота Людина залежна від «світу природи», а як духовно-обумовлена за наявності розуму має панувати цим світом за для
гармонійного, коеволюційного розвитку [1]. Тому «благоговіння перед
життям» [2] надає вимір рівнозначної цінності існування як людини так і
природи в усіх можливих рівнях існування від угруповань до універсальної
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її одиниці – особини, суб’єкту.
Саме уявлення, як створення моделі світу живої природи надає можливість визначити адекватність сприйняття реальної картини світу, та
прогнозувати тенденції до екологічної поведінки суб’єкту моделювання.
Для обрання методу дослідження уявлення про тваринний і рослинний світ ми керувались принципом суб’єктивного відображення. Досліджуваним було задано написати 10 слів-назв тварин і рослин рідного краю.
Для дослідження було обрано представників двох спеціальностей які відрізняються за ступенем екологічної освіченості, обумовленої за фахом.
В експерименті прийняли участь студенти Таврійського державного
агротехнологічного університету (м.Мелітополь) спеціальності «Екологія та
охорона навколишнього середовища» 4-5 курсів і спеціальності «Енергетика сільського виробництва» 4 курсу у кількості 64 чоловік (32 чол. кожної спеціальності). Всі студенти мешканці Запорізької області.
Результати дослідження вказують, що видове різноманіття в уявленні студентської молоді складає 190 видів. Частота повторюваності видів
приблизно 3, рослин – 2,76 (екологи) та 2,7 (енергетики) і тварин – 3,6
(екологи) та 3,7 (енергетики). Значної різниці між частотою повторюваності за спеціальностями не спостерігалося. Частка згадуваних видів рослин
складає 42%, а тварин 48% від всіх вказаних видів однаково для студентів двох спеціальностей.
Для аналізу видового розподілу рослин всі вказані види було згруповано за ознакою «дикорослі-сільскогосподарські». Данні про розподіл
видового складу рослин в уявленні студентів зведено в таблицю 1.
Таблиця 1.
Розподіл видового складу рослин в уявленні студентів про
флору рідного краю

Енергетики
Екологи

Дикорослі рослини, %
60,9
78,6

Сільсько-господарські
рослини, %
39,0
21,0

Всього видів
рослин
41
42

З таблиці 1 видно, що в уявленні про рослини Запорізької області у
майбутніх енергетиків і екологів дикорослі рослини за видовим складом
значно перевищують сільськогосподарські рослини, але спостерігаються
розбіжності між уявленнями майбутніх фахівців про флору рідного краю.
Так, у екологів видовий склад дикорослих рослини (78%) значно перевищує (в 3,7 разів) над часткою сільськогосподарських (21%). Найчастіші
вони згадують тополю (14% від всіх дикорослих рослин) і ковилу (17%).
Серед вказаних сільськогосподарських рослин переваг не спостерігалось.
Видовий склад флористичного світу у студентів енергетиків декілька відрізняється від видового складу студентів-екологів. Студентиенергетики частіше за екологів (майже в двічі) згадували с/г рослини
(39% від всіх згадуваних рослин). Серед них найчастіше згадують плодові
дерева (черешня, яблуня, вишня, абрикос). Дикорослі рослини в уявленні
майбутніх енергетиків представлені такими видами, як дуб (18%) і береза
(11%).
Для аналізу тваринного світу в уявленні студентської молоді було
визначено кількість згадуваних видів за категоріями «дикі-свійські».
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Таблиця 2.
Розподіл тварини в уявленні студентів про фауну рідного
краю
дикі тварини, %
Енергетики
Екологи

64
83

свійські тварини,
%
35
16

всього видів
тварин
56
56

Результати опитування дають можливість проаналізувати уявлення
студентів-екологів і енергетиків про біорізноманіття тваринного світу рідного краю. Так, у майбутніх енергетиків кількість видів свійських тварин
майже в двічі менш ніж диких (35% і 64% відповідно). У екологів це відношення значно більше в бік переваги диких тварин (свійських – 16%,
диких – 83%), майже в п’ять разів.
Переважаючими видами диких тварин в уявленні студентів-екологів
були заєць (15% від всіх згадуваних диких тварин), лисиця (13%), вовк
(8%) і дикий кабан (7%); серед птахів, це фазан (6%). У студентівенергетиків в їх уявленні домінуючими видами диких тварин були лисиця (12%), заєць (11%), вовк (10%) й білка (9%). Домінуючи види свійських тварин в уявленні енергетиків, це собака (22%), корова (16%) і кіт
(16%). У екологів переважають теж собака (35%) і кіт (20 %).
Для більш детального аналізу репрезентації тваринного світу в фауністичних уявленнях студентської молоді було згруповано тварин за класами «ссавці» і «птахи». Інші класи тварин представлені не значною кількістю, менш 5 згадувань. Результати обстеження розподілу ссавців і птахів
в уявленні студентів зведено в таблицю 3.
Таблиця 3.
Кількісний розподіл ссавців і птахів в уявленні студентів

Енергетики
Екологи

Ссавці
Особин, %
Видів, %
57
39
64
48

Птахи
Особин, %
Видів, %
22
24
14
30

Всього тварин
особин
видів
209
56
209
56

Аналіз розподілу видового складу ссавців і птахів в уявленні студентів двох спеціальностей не має значних розбіжностей. Але частота згадування особин представників двох класів тварин має деякі відмінності. Так,
у енергетиків частота згадування ссавців (57%) перевищує частоту згадування птахів (22%) в 2,6 разів, у екологів частота згадування ссавців
(64%) значно перевищує частоту згадування птахів (14%) в 5,5 разів.
Видове багатство ссавців (39%) у ментальному просторі в 1,6 разів перевищує видове багатство птахів (24%) у енергетиків, натомість у екологів
спостерігається майже рівновага між чисельністю видів ссавців (48%) і
птахів (30%).
Висновок. Підсумовуюче проведений аналіз дослідження можна
зазначити що ментальний світ живої природи у студентської молоді має
суб’єктивну модель яка відрізняється від моделі реального світу. Аналіз
проводився за показниками частоти згадувань представників флори і фауни, видового багатства і домінуючих видів. Професійна екологічна освіта
впливає на кількісні і якісні характеристики ментального біорізноманіття в
бік переваги природного над штучним, що є запорукою збільшенню можливості формування екоцентричних настановлень над антропоцентрични-
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ми. Розширення ментального простору для асинантропних видів зменшує
ступінь психологічного відчуження і надає можливості для відтворення і
збереження усіх видів живої природи, створення сприятливих умов для іх
існування.
Література
1.
2.

Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. — М.: Молодая гвардия, 1990. 352 с.
Швейцер А. Культура и етика : Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1973. – 344 с.

ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК «ГЕОГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР
ПОЛТАВЩИНИ» – ОСЕРЕДОК БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ
ПСІЛЬСЬКОГО ЕКОКОРИДОРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ
Стецюк Н.О., Слюсар М.В., Остапенко Т.М., Остапенко С.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Красногорівська загальноосвітня школа I-III ступенів Великобачанської
райдержадміністрації Полтавської області
Одним із пріоритетних напрямків розвитку заповідної справи на
Полтавщині є оптимізація природно-заповідної мережі, зокрема на локальному рівні. Показник заповідності в різних адміністративних районах області є неоднаковим. До 2009 р. Великобагачанський район наводився як
один із найнижчим рівнем заповідності – 0,88% при обласному 4,55%. За
результатами проведених нами комплексних созологічних досліджень на
території району створено два ландшафтні заказники: «Байраківський» у
2009 р. на площі 770 га та «Географічний центр Полтавщини» у 2010 р. на
площі 1274,7 га.
У фізико-географічному відношенні територія останнього об’єкта
розташована в межах Хорольсько-Решетилівського фізико-географічного
району Західної давньольольодовикової підобласті фізико-географічної
області Полтавської підвищеної рівнини Лівобережно-Дніпровського фізико-географічного краю лісостепової зони.
Географічний центр Полтавщини, установлений за методом визначення пересічення серединних паралелі й меридіану на території Полтавської області, розташований поблизу сіл Герусове і Бірки Великобагачанського району (його координати 49˚38΄57΄΄пн.ш., 33˚47΄26΄΄сх.д.),
південніше автомобільної дороги Київ – Харків. Сама точка географічного
центру розташована в лівобережній частині заплави долини річки Псел.
Територія навколо точки географічного центру являє собою поєднання
типових для центральної частини Полтавщини ландшафтів.
Правіше від долини Псла розташовуються ландшафтні урочища, які
належать до роду лесових рівнин, що підстилаються
воднольодовиковими пісками і супісками та валунними суглинками; виду ландшафтних урочищ випуклих відносно знижених (140-160 м) лесових рівнин розораних, у минулому – з типовими лучними степами на чорноземах
типових потужних малогумусних середньосуглинистих, часто – карбонатних, які переходять ближче до долини Псла в короткі покаті хвилясті схили з вилугуваними різновидами чорноземів типових, очевидно, в минулому
під чагарниковими степами.
Крутий правий схил долини Псла в цьому районі місцями усклад-
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нений давніми зсувами. Тут мозаїчно поєднуються лучні степи (у верхній
частині схилів, біля бровки), з типовими для центральної частини Полтавщини кленово-липово-дубовими лісами, місцями з домішкою Carpinus
betulus L., який на території Полтавщини має південно-східну межу поширення. Навесні трав’яний покрив таких лісів утворюють ранньовесняні
рослини з домінуванням Scilla siberica Haw., яка охороняється в Полтавській області, Corydalis solida (L.) Clairv., Ficaria verna Huds., Anemone ranunculoides (L.) Holub. На значній частині схилів проводилося терасування і створення штучних лісонасаджень з переважанням інтродукованих
видів – Robinia pseudoacacia, Cotinus coggigria Scop. та ін. У нижній частині
схилів, на делювіальних шлейфах і тілах давніх і молодих зсувів мозаїчно
поєднується лучно-степова і лучна рослинність. Домінантами рослинного
покриву більшості таких ділянок є: Poa angustifolia L., Festuca valesiaca
Gaud., Bromopsis inermis (Leys.) Holub, Elytrigia repens (L.) Nevski, E. inermedia (Host) Nevski, а нерідко й Stipa capillata L., занесена до Червоної
книги України, а її угруповання – до Зеленої книги України (фрагментарно). Основне флористичне ядро утворюють типові лучно-степові рослини:
Phlomis tuberosa L. та Ph. pungens Wiild., Salvia stepposa Shost., Melilotus
officinalis (L.) Pall., Plantago media L. та P. lanceolata L., Euphorbia seguieriana Neck., E. stepposa Zoz, Fragaria vesca L. На одній із таких ділянок у
ценозах Stipeta capillataea виявлені регіонально рідкісні види: Asyneuma
canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk, Aster amelloides Bess., Iris
hungarica Waldst. et Kit, ближче до узлісся – Campanula persicifolia L. На
узліссях та лісових галявинах звичайними є лікарські рослини: Achillea
submillefolium Klok. et Krytzka, Galium ruthenicum Willd., Origanum vulgare
L., Hypericum perforatum L.. Цінними є ділянки із участю Trifoium montana
L. та регіонально рідкісного виду – Melica transsilvanica Schur.
Більша частина заказника розташована на заплаві Псла, яка у цьому місці досить висока, складена переважно супісками і мулами. На значній частині заплави, що прилягає до річища, чітко виражений прирусловий
вал із дерновими ґрунтами, поростю Populus nigra L., P. alba L. тa Salix
cinerea L., що поєднуються з прирічковими луками. За прирусловим валом
розташовуються невеликі старичні озера з водною і прибережно-водною
рослинністю та високотравними низинними болотами.
Лівобережна частина заплави
одноманітніша. Тут переважають
ландшафти справжніх і остепнених лук із лучними шаруватими глибокослабосолонцюватими ґрунтами. Основні площі лучних ділянок зайняті
угрупованнями галофітних лук із домінуванням Festuca orientalis (Hack.) V.
Krecz. et Bobr., Alopecurus arundinacea Poir. Основне флористичне ядро
утворюють типові лучні злаки (Poa pratensis L., Festuca pratensis Huds.,
Elytriga repens, Dactylis glomerata L.) та лучне різнотрав’я (Trifolium pretense L., Lotus ucrainicus Klok., Medicago romanica Prod. та M. lupulina L.,
Cichorium inthybus L., Achillea submillefolium, Daucus carota L., Cerastium
holosteoides Fries., Centaurea jaceae L., Geranium pratense L., Leontodon
autumnalis L., Rumex confertus Willd. та ін. Саме в таких угрупованнях на
багатьох ділянках збереглись різночисельно Gladiolus tenuis Bieb. – лучноболотний вид, занесений до Червоної книги України. Спорадично зустрічається й Leucanthemum vulgare Lam.– малопоширений в регіоні вид природних лук. Незначні ділянки зайняті солончаковою рослинністю. У складі травостою значна участь Limonium alutaceum (Stev.) O. Kuntze, Tripolium vulgare Ness., Trifolium fragiferum L.,
Taracaxum bessarabicum
(Hornem.) Hand.-Mazz., Althaea officinalis L., Cirsium esculentum (Siev.)
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C.A. Mey.
На піщаному прирусловому валу формуються угруповання середньозарослих піщанистих (остепнених) лук, де на різних ділянках домінують Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Carex colchica J. Gay, Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. Із різнотрав’я звичайними є Gypsophylla paniculata L.,
Helichrysum arenarium (L.) Moench., Equisetum arvense L., E. ramosissium
Desf., Verbascum lychnitis L., Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. Зрідка на
таких ділянках, які межують із лісовими ценозами, виявлений Sedum purpureum (L.) Schult. – вид, занесений до регіонального списку, тобто охороняється в Полтавській області.
Заплавні ліси, здебільшого тополівники, поширені галерейно і мають прируслове розташування. У їх підліску зустрічаються Crataegus sp.,
Sambucus nigra L., Euonymus verrucosa Scop., Frangula alnus Mill., зрідка
Viburnum opulus L., Berberis vulgaris L., на деяких ділянках – Rubus caesius
L. Травостій має трансформований характер. Зрідка в ньому куртинами
зустрічається Convallaria majalis L.
Водні екосистеми (русло, стариці, затоки, обводнені болота) на мілководдях заняті угрупованнями водної рослинності. Основними домінантами виступають Lemna minor L., L. trisulca L., Spirodela pollyrrhysa (L.)
Schleid., Ceratophyllum demersum L., різні види роду Potamogeton з участю
Hydrocharis morsus-ranae L., Bartachium foeniculaceum (Gilib.) V. Kreck. та
Salvinia natans (L.) All. – водної реліктової папороті, яка занесена до Червоної книги України. Слід відмітити також наявність угруповань за участю
Nympaea alba L., Nuphar lutea L., які занесені до Зеленої книги України. По
периферії водойм формуються угруповання прибережно-водної рослинності, які за структурою та флористичним складом є типовими для Полтавщини з домінуванням Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud., Typha
angustifolia L. та T. latifolia L., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla.
Фауна наземних хребетних тварин заказника представлена чотирма
фауністичними комплексами: лісовим, прибережно-водним, лучностеповим та синантропним. Незначна площа відповідних біотопів та в
різній мірі виражена їх деградація, за винятком синантропного, обумовлюють помітну їх збідненість у видовому відношенні. Втім, на території
заказника зустрічається ряд видів, що охороняються: Lutra lutra L. (ЄЧС та
ЧКУ), Crex crex L. (ЄЧС), Meles meles L. (ЧКУ), Perdix perdix L. (РР),
Cricetulus migratorius Pall. (РР), Emberiza calandra L. (РР). Населяють досліджувану територію і мисливські тварини,
зокрема Sus scrofa L.,
Capreolus capreolus L., Vulpes vulpes L., Lepus europaeus Pall., Anas
platyrhynchos L., Anas querquedula L., Gallinula chloropus L. та інші.
Значно збільшується видове різноманіття птахів під час їх сезонних
міграцій: на мулистих мілинах стариць та затонів Псла з’являються різні
види куликів; на плесах – качок та частушкових; на луках – лелек та
журавлів; у повітрі нерідко можна бачити полюючих хижих птахів – Milvus
korschun Gm. (РР), Hypotriorchis subbuteo L., рідше – Aquila clanga Pall.
(ЧКУ) та Pandion haliaetus L. (ЧКУ).
Таким чином, мозаїчно поєднані природні комплекси досліджуваної
території характеризуються високими показниками наукової цінності –
ботанічної й зоологічної репрезентативності та унікальності. Встановлено,
що територія репрезентує типові для Лівобережного Лісостепу угруповання дібров (місцями із грабом) та лучних степів на правобережних схилах
Псла. Значну екологічну роль виконують заплавні природні комплекси
(луки, болота, водойми), насамперед, як екологічно значимі водно-болотні
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угіддя, місця зростання рідкісних видів флори та помешкання або перебування рідкісних видів тварин, цінними відтворювальними ділянками. На
території заказника виявлено 12 рідкісних рослин, із яких три види (Salvinia natans, Gladiolus tenuis, Stapa capillata) занесені до Червоної книги
України, 9 (Scilla siberica, Convallaria majalis, Campanula persicifolia, Iris
hugarica, Asyneuma canescens, Aster amelloides, Melica transsilvanica, Sedum purpureum, Nymphaea alba) – до регіонального списку, шість (Сentaurium erythraea, Lucanthemum vulgaris, Acorus calamus L., Paris quadrifolia
L., Scutellaria altissima L., Gnaphalium luteo-album L.) є малопоширеними;
п’ять угруповань занесені до Зеленої книги України (лісові кленоволипово-дубові ценози з ліщиною, кленово-липово-дубові ліси ліщинові з
грабом, водні – сальвінії плаваючої, глечиків жовтих, латаття білого).
Ландшафтний заказник «Географічний центр Полтавщини» є основним об’єктом локальної природно-заповідної мережі Великобагачанського
району як за площею (найбільший існуючий об’єкт в районі), так і за виконуваними функціями (забезпечує охороною майже всі характерні для
долини р. Псел в її середній течії природні комплекси з наявною біорізноманітністю), представляє науковий та рекреаційний інтерес у ботанічному,
зоологічному, географічному відношеннях. Також наявна можливість зонування та розширення його території. Крім того, заказник має загальнокультурне значення і розглядається як об’єкт екскурсій, рекреаційної діяльності, регульованого випасу й викошування, оскільки має й народногосподарське значення.
Згідно концепції розбудови регіональної екомережі Полтавщини
ландшафтний заказник «Географічний центр Полтавщини» є не тільки
біоцентром Псільського регіонального екокоридору, а й ключовою територією Псільського природного ядра. Він є перспективним для комплексних
наукових досліджень біорізноманітності та оцінки рекреаційних ресурсів з
метою розробки екотуристичних маршрутів і врегулювання рекреаційного
навантаження.
КАНІСТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ З
ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
Тур М.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г.Короленка
На психічний і фізичний розвиток людини, її здоров'я велике значення
має вплив навколишнього середовища, частиною якого є тварини. Значення
тварин для самопочуття людей стає все більш очевидним. Відсутність гармонійних взаємин з оточуючими, приводить до зростання кількості депресій,
стресових станів і різних захворювань. Одним з нових методів терапії таких
станів на сьогоднішній день є анімалтерапія, тобто терапія, що використовує
тварин для надання психотерапевтичної допомоги.
Є декілька видів анімалтерапії:
— ненаправлена анімалтерапія — взаємодія з тваринами в домашніх
умовах без усвідомлення або цілеспрямованого розуміння їх терапевтичного
значення;
— направлена анімалтерапія — цілеспрямоване використання тварин
по спеціально розроблених терапевтичних програмах.
Направлена анімалтерапія використовує спеціально навчених тварин і
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підрозділяється на види залежно від того, які саме тварини використовуються
— іпотерапія (коні), дельфінотерапія (дельфіни), каністерапія (собаки) і ін. [1]
У даній статті ми зупинимося на каністерапії.
Собаки використовуються в терапії частіше за інших тварин, оскільки
вони легко навчаються вербальним командам і охоче їм підкоряються. 95 %
тварин, використовуваних в психотерапії в США, складають саме собаки. Така
популярність пояснюється також і тим, що собаки краще виражають свої емоції, ніж інші тварини, хоча і не завжди є емоційнішими, оскільки їх предки
вовки живуть в зграях і мають розвинену систему соціальної комунікації, і
собаки успадкували цю мову і здатність усвідомлювати своє соціальне положення. Терапевти говорять, що хворій людині часто легше спочатку налагодити контакт з собакою, істотою доброзичливою і вдячною, що приймає людину такою, який вона є. Потім поступово виникає і довіра до терапевта, а без
такої довіри лікування неефективне.
Каністерапія використовується в роботі з різними категоріями людей.
Дуже часто собаки працюють в будинках для пристарілих. Собака дозволить
надовго стримати страх, депресію, напругу, понизити неуважність і мобілізувати рухові функції мешканців подібних установ. Неговіркі починають більше
говорити, а люди з емоційною некомпетентністю починають проявляти здатність реагувати на тварин з несподіваним відчуттям і розумінням. Проте, як
стверджують працівники подібних установ, успіх каністерапії залежить перш
за все від того, які відносини між твариною і пацієнтом були встановлені ще в
дитячі роки, а саме у віці 6 - 13 років.
Собаки незамінні при роботі з дітьми, які страждають на аутизм. Вони
можуть зробити величезний вплив на поведінку таких дітей. Присутність або
пасивна участь в терапії доброзичливо настроєного собаки співпадає з помітним поліпшенням в поведінці дітей і зниженням проявів аутизму, таких як
замкненість в собі. Присутність собаки, ігри з нею роблять терапію приємнішою, продуктивнішою і підвищують вірогідність того, що дитина захоче продовжувати психотерапію і докладатиме зусиль для одужання. Дослідження
психологічного значення собак для людей з обмеженими можливостями показали, що в ході терапії ці люди говорять про «більшу свободу», відчувають
себе менш самотніми, більш незалежними, відчувають себе в більшій безпеці.
Спілкування з собаками, вважають дослідники, допомогло самотнім, нещасним, ізольованим людям подолати свій стан і знайти незалежність, отримати
посильну роботу, знайти друзів і повернути психологічне благополуччя. [1, 2]
Також, собаки можуть допомагати справитися із стресом, хоча до цих
пір ніхто не може пояснити механізм, завдяки якому це відбувається. Так,
проведене вивчення сімейних пар дало цікаві результати щодо спілкування в
повсякденному житті. Воно показало, що сімейні пари, у яких є собака, легше
долають сімейні кризи і виходять з конфліктних ситуацій, ніж ті, у кого собак
немає. Можливо, це можна пояснити тим, що присутність собаки і питання, що
виникають у зв'язку з її утриманням, надають можливість тіснішого спілкування, з'являються загальні інтереси, що у свою чергу об'єднує сім'ю. Крім
того, багато людей діляться з собаками своїми проблемами і «обговорюють» з
ними свої труднощі, не отримуючи натомість засудження або нерозуміння.
В даний час каністерапія використовується і в ході індивідуального
психологічного консультування. Стіни психологічного захисту, які зводять
клієнти в процесі консультування, примушують консультантів використовувати інноваційну і унікальну техніку. І тому деякі консультанти використовують
собак. Вони вважають, що це дуже ефективний вид терапії, орієнтований на
досягнення певної мети, який з успіхом можна застосовувати в роботі з дітьми
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і дорослими, що мають проблеми в спілкуванні, поведінковій сфері або страждаючими від депресії, жертвами насильства в сім'ї і сексуального насильства,
а також дітьми, страждаючими на аутизм. В ході спілкування з собакою ці
люди починають ефективніше спілкуватися і з іншими людьми, розуміти значення невербальної комунікації, і це лише один аспект такої терапії. У
каністерапії беруть участь спеціально навчені тварини. У ряді держав, підготовкою собак-помічників займаються державні установи, в інших – благодійні
організації. Зазвичай цуценят для цих цілей безкоштовно надають власники
собачих розплідників, але далеко не всі собаки, що почали курс навчання,
отримують диплом навіть першого ступеня, собаки-компаньйона, тому що
тварини, які беруть участь в психотерапії, повинні володіти ідеальним характером і високим інтелектом. [2]
Отже, можно говорити про те, що каністерапія є одним з ефективних
способів реабілітації, соціалізації і адаптації дітей і дорослих. Собака − ефективні «ліки» від гіподинамії, спричиненої малорухливим способом життя. Прогулянки з собакою знижують ймовірність серцево-судинних захворювань,
інфаркту міокарда й інших захворювань серця і судин.
Спілкування із собаками допомагає при деяких психічних розладах і
позитивно впливає на настрій хворих дітей і дорослих, самотніх людей похилого віку, на їх емоційну рівновагу. Навіть присутність собаки в тій же кімнаті
спричиняє позитивний вплив на людину.
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РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ РОСЛИН ФЛОРИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СВЯТІ ГОРИ»
Шпилева Н.В.
Донецький ботанічний сад НАН України
Зростаючий вплив антропогенних факторів обумовлює актуальність
питань охорони рослинного світу об’єктів природно-заповідного фонду.
Значну роль у збереженні біологічної різноманітності відіграють національні природні парки. Територія національного природного парку «Святі
Гори» (НПП) характеризується значною чисельністю видів рослин, що
підлягають охороні на різних рівнях, які є цінними в науковому та практичному відношенні, наявністю ендемічних та реліктових видів [1].
На території НПП «Святі Гори» зростає 188 видів рослин з різними
рівнями охорони. До Червоної книги України занесено 57 видів [2], 13 –
до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, в Європейський Червоний список тварин та рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі – 23 види, 2 види занесені до Додатку І Бернської конвенції. До Червоної книги Донецької області, яка вийшла в 2010
році, занесено 180 видів, які зростають на території НПП «Святі Гори» [3].
Аналіз рідкісних та зникаючих видів рослин флори НПП «Святі Гори» за
флороценотипами показав, що найбільша кількість таких видів є немора-
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льнолісовими (64 види, 34,0 %). Значна кількість видів, що аналізуються,
відноситься до петрофітного, степового та псамофітного флороценотипів
(20,0 %, 13,8 %, 10,6 % відповідно) [4]. Така картина пояснюється впливом наступних лімітуючих факторів: вирубуванням лісів, надмірним випасанням худоби, розорюванням степів, видобуванням крейди та степовими
пожежами.
Аналізуючі види рослин, що підлягають особливій охороні, за загальноприйнятими категоріями статусу раритетності, виявлено 99 рідкісних
видів, 50 видів, які знаходяться під загрозою зникнення, 20 вразливих та
12 з не визначеним статусом, ймовірно зниклих – 7 видів. Найбільше вразливі види, які віднесені до категорії ймовірно зниклих та тих, що знаходяться під загрозою зникнення, мають локальний та спорадичний характер розповсюдження. Із спорадичним, груповим та змішаним типом розповсюдження перевагу мають рідкісні види. Спорадично-груповий характер
розповсюдження мають види, чисельність яких скорочується.
Отже, охорона генофонду видів, що потребують спеціальних засобів
охорони та подальшого дослідження, є важливим завданням не тільки
регіонального, але і глобального характеру. Тому для збереження раритетних видів рослин та відновлення їх популяцій на території НПП «Святі
Гори» необхідно дотримання природоохоронного режиму встановлення
регульованого режиму рекреації та подальшого моніторингу стану популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин.
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РОЗДІЛ 4. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ
В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Бедніна В.Г., Брижак Л.М.
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Модернізація сучасної школи, впровадження у старшій школі
профільного навчання, спрямовані на формування особистсті, розвиток
інтересів, нахилів, здібностей кожного учня. Одночасно з цим зֹявляється
ряд проблем, пов’язаних з викладанням біології в сучасних умовах.
Однією з першорядних проблем у розвитку біологічної освіти є проблема якості навчальних програм і підручників. Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту України запропонувало кілька варіантів програм
для вивчення біології в загальноосвітніх класах. В поточному навчальному
році учні 7-9 класів працюють за програмами «Біологія» (2005року), для
8-9 класів - програми поглибленого вивчення біології, а для 10-11 – програми поглибленого вивчення та програми для профільних класів. Такий
розподіл змісту навчального матеріалу забезпечує диференціацію освіти,
створює оптимальні умови для розвитку інтересів і здібностей кожного
учня, має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників.
Зміст навчального матеріалу в темах програм з біології дається стисло. А
перелік обов’язкових результатів навчання більший за об’ємом, ніж перелік тем програми.Тому вчителю,щоб забезпечити якісне засвоєння програмного матеріалу, треба творчо підходити до планування, використовуючи і резервні години, передбачені в програмі [4].
Відповідно до Концепції профільного навчання відбувається активна
переорієнтація української освіти на європейські та світові стандарти.
Профільне навчання має на меті забезпечити більш глибоку підготовку
учнів у тій галузі знань, до якої у них сформувався стійкий інтерес. При
профільному навчанню біології у старшій школі передбачається засвоєння
одного з трьох рівнів змісту освіти: рівень стандарту, академічний рівень,
профільний рівень. При роботі за рівнем стандарту та академічним рівнем
на предмет відводиться по 1,5 години на тиждень.[2] Цього, звичайно,
мало, щоб учні в повній мірі опанували програмний матеріал. Особливо це
стосується класів фізико-математичного профілю навчання, адже в сучасній біології актуальними є питання саме біофізичних та біохімічних
механізмів важливих явищ у природі.
На профільному рівні біологія вивчається 5 годин на тиждень.Це
достатнє навантаження, щоб опанувати програмні вимоги[2]. Але є проблеми:
- відсутність підручника для учнів 11 профільного класу;
- відсутність науково – методичного забезпечення навчальновиховного процесу у профільній школі на належному рівні (наявність методичної літератури для вчителів профільних класів, відповідних наочних
посібників, дидактичних матеріалів, лабораторного обладнання, науково-
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популярної літератури, тощо).
Сучасна освіта вимагає зміни стереотипів, поглядів, методів навчання. Тому на зміну вчителю авторитарному приходить учитель творчий,
креативний, гнучкий, який може адаптуватися до вимог сьогодення, сучасних дітей та батьків, європейського напряму в освіті і дати грунтовні
знання на цікавих уроках. Учитель має обрати такі форми і методи, що
найкраще підходять до певної теми. Тому наступна проблема – підготовка
вчителів для роботи в профільних класах у вузах та інститутах післядипломної освіти. Інтернет зробив доступною інформацію будь-якого змісту і
складності для кожного,хто володіє комп’ютером. Це створює ситуацію,
коли сумарно учні классу володіють більшим обсягом інформації, ніж може
володіти учитель. Така ситуація передбачає високу освіченість учителя,
яка б давала йому можливість бути для учнів штурманом в бурхливому
інформаційному морі[3].
Виникає ще одна проблема: яким бути підручнику з біології? Підручник повинен давати учням знання, розмовляти з учнями зрозумілою для
них мовою, бути цікавим. Він повинен бути доступним для всіх, хто його
використовує. Щоб учень цікавився біологією, любив її, виділяв серед
багатьох наук, потрібно чимало чинників: природні задатки, виховання у
сім’ї, відповідність інтелектуального розвитку вікові школяра, наявність
часу на вивчення предмету, кваліфікований учитель.[3] Досконалим підручником, на думку учителів-практиків, є, наприклад, підручник «Біологія»10кл. (авт. Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П.). Навчальний матеріал викладено доступно, хороші малюнки допомагають краще зрозуміти
тему, описано проведення лабораторних і практичних робіт, в кінці кожної
теми передбачені тестові завдання для перевірки знань.А невдалим є підручник з біології для 9 класу (авт.Матяш Н.Ю, Шабатура М.Н.), малюнки
не дають учням зрозуміти, що на них зображено, мало біологічних термінів, текст спрощений, не відповідає вимогам програми. А по закінченню
навчального року учням 9 класу треба складати державну підсумкову
атестацію з біології.
Наступною проблемою у викладанні біології є невиконання практичної частини програми. Як результат частина учнів не володіють навичками роботи з мікроскопом, у них не сформовані вміння приготування мікропрепаратів, користування лабораторним обладнанням. Учитель біології
повинен знати, що невиконання практичної частини програми є недопустимим. Учень зобов’язаний виконати навчальну програму, частину якої
становлять лабораторні та практичні роботи. Адже це є обов’язковою умовою допуску учнів до тематичної атестації. [3]
Неналежне виконання лабораторних та практичних робіт поясюється наявністю як об’єктивних, так і суб’єктивних причин. До об’єктивних
причин можна віднести: недостатню матеріальну базу кабінетів біології та
недостатню кількість годин, відведених на вивчення біології. Складнішими
є суб’єктивні причини: це відсутність бажання проводити лабораторні і
практичні роботи, та невміння їх організовувати. Виявляється, що практичними уміннями й навичками володіють не всі педагоги. Недостатня увага
цьому питанню приділяється при підготовці студентів у вищих навчальних
закладах, а також на курсах підвищення кваліфікації учителів[3].
Які шляхи подолання цієї проблеми? Безперечно, треба на державному рівні забезпечити школи необхідним навчальним обладнанням.Продумане планування уроків допоможе віднайти час на проведення
лабораторних та практичних робіт; окремі практичні роботи можна прове-
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сти за межами школи, наприклад, з біології рослин – на навчальнодослідних ділянках,з біології тварин – в куточках живої природи. А якщо їх
немає в школі, можна використати навчальну базу позашкільних навчальних закладів.[1]
Згасання інтересу до навчання найчастіше відбувається через відсутність у дитини спонукальних мотивів до процесу навчання. Навчання
завжди йде від здивування, здивування породжує інтерес, від інтересу –
крок до постановки питань, від них зовсім мало до роздумів, що ведуть до
висновків.Починаючи вивчати тему, вчитель повинен глибоко продумати,
як оживити й образно донести її до дітей, як створити атмосферу, що стимулювала б цілеспрямовану самостійну роботу. Проблема інтересу – не
тільки питання хорошого емоційного стану на уроці. Від її розв’язання
залежить, чи будуть отримані знання мертвим вантажем, чи стануть активним надбанням учнів [4].
Наступною проблемою є проблема обдарованої дитини. Процесс
навчання у сучасних умовах вимагає особливої уваги до роботи з обдарованими дітьми. Крім уроків для таких дітей існують інші форми здобуття
знань, такі як науково-дослідницька робота в системі Малої академії наук,
заняття в заочних біологічних школах при позашкільних навчальних закладах.Таким чином забезпечується потреба цілеспрямованої молоді здобувати знання в галузі природничих наук, створюються умови для їх креативних здібностей, сприяють вибору майбутньої професії. Важливо, щоб у
таких дітей був мудрий наставник, учитель, який буде підтримувати учня
емоційно, дасть йому можливість відчути радість і задоволення від свого
успіху. Але в старших класах обдаровані учні потребують особливого середовища, спілкування з фахівцями, науковцями. Викладачі Полтавського
Національного педуніверситету надають необхідні консультації під час
підготовки науково-дслідницьких робіт. Переважно робота науковців, як
наукових керівників, грунтується на власному ентузіазмі, ї не завжди має
фінансову підтримку від держави.
Великою проблемою викладання біології на сучасному рівні є застаріла матеріальна база кабінетів біології загальноосвітніх навчальних закладів, відсутність куточків живої природи, навчально-дослідних земельних ділянок, що не дає можливості проводити біологічні дослідження на
належному рівні. Відсутність у багатьох випадках мікроскопів та лабораторного обладнання робить неможливим проведення лабораторних та
практичних занять з біології.[3]
Суспільство ж поставило перед загальноосвітніми та позашкільними
навчальними закладами завдання забезпечити відповідний рівень біологічної підготовки учнів. З метою оптимальної організації навчальновиховного процесу з біології доцільною є співпраця загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів, їх інтеграція з науково-дослідними
установами і вищими навчальними закладами. [1]
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МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ В
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Іванов Б.И.
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова РАН
г. Санкт-Петербург, Россия
Среди большого спектра социогуманитарных дисциплин, способных
участвовать в гуманизации образования, выделим две, имеющие очень важное значение для осуществления этого процесса. Это – философия и история
науки. Рассмотрим подробнее место и роль этих наук в гуманитаризации
образования, в повышении уровня интеллектуальной культуры будущего
специалиста.
Начнем с философии. Одна из задач курса философии – ввести будущего специалиста в атмосферу нравственно-философских исканий человечества, сформировать его жизненную позицию, его нравственные принципы и
убеждения, расширить его умственный кругозор. Но возможности философии
в настоящее время ограничены, т.к. методика ее преподавания ничем не
отличается от методики преподавания материала конкретных наук. За единицу времени дать максимум сведений в определенной области. Философия же
не просто максимально обобщеннная сумма знаний о мире и человеке, но как
теоретическое знание она выражает отношение человека к этому знанию,
оценку его со стороны целей человека. Философия, осмысливая материал
всей культуры человечества, является также общей теорией или стратегией
человеческой жизни и деятельности в целом. И потому стратегической задачей философии является не сообщение определенной суммы знаний об определенном объекте, но формирование личности студента, его мировоззрения.
Здесь нужен другой тип преподавания – как общение субъекта с субъектом,
совместная выработка ими духовных ценностей. Именно при таком подходе
философия будет не просто развивать интеллект инженера, но и будет развивать и совершенствовать интеллектуальную культуру специалиста.
Теперь рассмотрим место и роль истории науки и техники в развитии
интеллектуальной культуры будущего специалиста, в повышение уровня его
образованности и квалификации. При этом результаты историко-научных
исследований могут быть внедрены в учебном процессе различным образом:
или путем преподавания собственно курса истории науки и техники, или в
процессе преподавания других учебных дисциплин. Что касается опыта
внедрения результатов историко-научных исследований в практику преподавания не в процессе изучения собственно истории науки и техники, а при
изучении других научных дисциплин, то этот процесс не был проанализирован и не нашел отражения в литературе, что ко всему прочему трудно было
осуществить, т.к. такой опыт практически не фиксировался.
В то же время в отечественной литературе имеются работы, в которых
высказываются определенные соображения по существу этого вопроса и
делаются интересные предложения и выводы. К таким работам следует отнести публикацию П. Б. Шелища и М. В. Костенко, в которой авторами анализируется проблемно-исторический аспект интенсификации учебного процесса в
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высшей технической школе в его сопоставлении с аксиоматическидогматическим
и
дискурсивно-эмпирическим
методами.
Проблемноисторический же метод обучения представляет собой изложение любой дисциплины в процессе зарождения и исторического развития ее важнейших
проблем, их современного состояния и перспектив развития. Логика познания
и диалектика общественного развития сливаются в этом методе воедино,
проецируясь на изучаемый предмет. Основная суть проблемно-исторического
метода не в изложении отдельных коллизий истории изучаемой дисциплины,
а во вскрытии конкретной диалектики и разрешении проблемных ситуаций,
что позволяет студенту действительно овладеть реальной методологией познания и творчества. Квалифицированно излагая и интерпретируя конкретный исторический материал дисциплины как драму идей и людей, преподаватель вызывает у студентов естественную эмоциональную реакцию, способствует формированию у них правильной системы ценностей, овладению нормами профессиональной морали. Представляется, что и в других научных
дисциплинах применение проблемно-исторического метода не только возможно, но и целесообразно и при этом не требует увеличения сроков изучения этих дисциплин. Речь при этом должна идти не о сокращении излагаемого курса из-за включения в него историко-научного материала, а о методологической перестройке курса путем ориентации его на познание через историю науки логики развития изучаемого предмета, вычленения «узловых» вех
на этом пути и основательной проработки конкретного научного или технического материала, относящегося к данным вехам, и соответственно сокращение или изъятие другого материала, менее значимого и более частного по
отношению к "узловому", оставляя его на самостоятельную проработку студентами и усиливая тем самым их творческий потенциал. Назрела настоятельная необходимость включения курса истории науки и техники в качестве
обязательной дисциплины в программы вузов всех типов (а может быть и не
только вузов), в курсы основных научных и технических дисциплин, читаемых в вузах, будут в значительной мере перестроены на основе проблемноисторического метода, как более эффективного, позволяющего значительно
интенсифицировать учебный процесс и готовить специалистов с большим
творческим потенциалом и широтой кругозора. Но для этого необходимо
провести большую работу по подготовке кадров преподавателей истории
науки и техники, изданию учебников и учебных пособий по данному предмету и созданию благоприятной информационной и правовой базы для восприятия этих нововведений в учебном процессе.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ РЕШЕТИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Бондаренко І.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Сучасна напружена екологічна ситуація вимагає поглибленого
розгляду істотних особливостей ставлення людини до природи в різних
культурах.
Найбільш доцільно трактувати поняття екологічної культури з точки
зору освітнього процесу. Екологічна культура – це наявність високого
ступеня загальної духовної культури, міждисциплінарних, глобальних
уявлень і понять про екологічну проблему, усвідомлення, що людина – це
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частина природи, оволодіння системою наукових екологічних умінь і навичок [1].
Дана стаття присвячена питанням використання комплексного підходу до формування екологічної культури школярів загальноосвітніх шкіл
та експериментального визначення рівня її сформованості (на прикладі
Решетилівського району).
Вивчення, аналіз та узагальнення теоретичних основ досліджуваної
нами проблеми дозволили висловити припущення про те, що формування
екологічної культури школярів відбувається більш ефективно за умови:
- інтеграції, змістової та процесуальної екологічної складової у навчально-виховному процесі.
- впровадження педагогічних технологій, що забезпечують комплексний підхід та особистісну орієнтацію виховного процесу.
З метою перевірки наведених теоретичних положень ми провели
експериментальне дослідження особливостей формування екологічної
культури школярів загальноосвітніх шкіл у процесі навчально-виховної
діяльності.
Експеримент проходив у три етапи. На етапі теоретичної роботи була визначена сфера дослідження, наукова проблема; вивчалась педагогічна і навчально-методична література з даного питання, досвід роботи
вчителів середніх та старших класів з проблем екологічного виховання та
формування основ екологічної культури в учнів; формулювалася гіпотеза і
завдання дослідження.
Практичний етап експериментального дослідження був пов’язаний
із розробкою шляхів реалізації гіпотези і розв’язанням завдань експерименту, що проводився у 9 та 11-х класах на базі Жовтневого навчальновиховного комплексу Решетилівського району Полтавської області, включав продовження та узагальнення стану досліджуваної проблеми в науковій літературі та педагогічній практиці.
Окрім цього нами були визначені рівні сформованості екологічної
культури, на основі контрольних зрізів у майбутніх вчителів, студентів 5
курсу та магістрів природничого факультету Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г.Короленка.
На заключному етапі проводився аналіз та узагальнення експериментальних даних.
З учнями було проведено тестування та анкетування. Тестування
передбачало дослідження за двома аспектами:
валеологічний (відношення до власного здоров’я та здоров’я близьких людей, відсутність шкідливих звичок, здоровий спосіб життя, правильне харчування).
екологічний (відношення до природи, участь у природоохоронній
діяльності, збереження екології рідного села).
В ході дослідження виявлено високий рівень сформованості екологічної культури у старших класах, зокрема в учнів, що навчаються у профільному класі біологічного спрямування. Середні показники були отримані при проведенні експерименту з учнями середньої школи. Було відмічено активне включення до природоохоронної діяльності та відносно бережливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я близьких. Більшість
учнів старших класів співпрацюються з учителем біології Смірновою В.М.,
тому активно залучені до проведення різноманітних виставок, заходів,
реалізації екологічних проектів , є безпосередніми учасниками екологічної
агітбригади «Астрагал».
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Результатом дослідження було створення моделі екологічної культури. Загальна модель екологічної культури включає такі компоненти: [2]
особистісні якості, які сприяють формуванню екологічної культури;
специфічний вид індивідуального досвіду;
екологічні знання, навички в практичній природоохоронній діяльності;
критерії екологічної культури;
технологія організаційно-педагогічних дій;
педагогічні підходи реалізації моделі: аксіологічний, діяльнісний,
комплексний, особистісний.
На основі загальної моделі було побудовано модель формування
екологічної культури учнів шкіл Решетилівського району, що містить:

Використовуючи різноманітні методи формування екологічної культури, слід пам’ятати, що їх ефективність значною мірою визначає узгодженість дій педагогів та батьків. Тому до системи виховних впливів доцільно
ввести різноманітної форми роботи з сім’єю відповідної спрямованості.
Література
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РОЛЬ МУЗЕЇВ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
Варакіна Т.П., Панченко В.С.
Полтавський технікум харчових технологій національного університету
харчових технологій
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Музеї як культурно-освітні та науково-дослідні заклади призначені
не тільки для вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури, але й для прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини [2].
Модернізація вітчизняної освіти та вимоги щодо підвищення ролі
музеїв у житті сучасного суспільства обумовили необхідність відкриття
музеїв у освітніх закладах, що сприяє професійному зростанню педагогів
та підростаючого покоління, поглибленню, розширенню та отриманню
нових знань з розвитку освітньої галузі рідного краю, вихованню шанобливого ставлення до надбань культури українського народу.
Розглядаючи музеї як навчально-виховні заклади, дослідники
В. Аміко, Г. Анцупова, К. Ігумнова акцентують увагу на їх навчальних та
виховних функціях.
Сучасні науковці (Т. Белофастова, О. Ванслова, М. Гнєдовський)
дійшли до висновку, що в наслідок тривалого культурно-історичного розвитку функцій музеїв значно розширилися, що сприяло перетворенню їх в
"поліфункціональний соціокультурний центр, який посів своє особливе
місце у системі закладів науки, культури, освіти і виховання" [3].
Основними напрямами діяльності музею є:
1) науковий, що полягає в отриманні нових знань на основі усебічного вивчення музейної добірки;
2) фондовий, який здійснюється з метою формування фондів музею, забезпечення збереження музейних предметів та колекцій;
3) експозиційно-виставковий, що полягає у здійсненні функції музейної комунікації на основі науково-організованої та художньооформленої демонстрації музейних предметів і колекцій;
4) освітньо-виховний, спрямований на підвищення інтересів громадськості до історії освіти;
5) напрям залучення широкого кола науковців та дослідників до
активної співпраці;
6) напрям стимулювання творчого пошуку спеціалістів відділів освіти, методичних служб, колективів закладів освіти, вчителів та
учнів до вивчення історії освіти рідного краю [1].
З фондами освітніх музеїв мають можливість працювати педагоги,
учні, студенти, виходячи з цільових настанов вивчення предметів та окремих тем. Формами та методами роботи з використанням музейних засобів
є:
− оглядові та тематичні екскурсії;
− залучення учнів та студентів до написання творчих робіт (курсових та дипломних проектів, рефератів, статей);
− використання музейних засобів у різних формах роботи педагогічних клубів, творчих об'єднань, що мають на меті проблемне
вивчення творчої спадщини певного педагога;
− підготовку і проведення музейних екскурсій як специфічного
виду педагогічної практики;
− залучення учнівської молоді та студентів до виявлення, вивчен-
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ня та опису педагогічних пам'яток з метою виховання дбайливого ставлення до вітчизняної культури та надання музеям практичної допомоги у поповненні та науковому обробленні музейних фондів;
− організацію педагогічних краєзнавчих експедицій з метою виявлення і збирання пам'яток освіти і педагогічної думки минулих
часів та кращий педагогічний досвід сучасників [4].
Процес навчання з використанням музейних засобів також стає для
наставників та вихованців зразком організації музейної діяльності, стимулює дослідницьку діяльність учнів та студентів у напрямі професійної підготовки, прилучає до охорони та популяризації скарбів вітчизняної культури, зрештою, сприяє національному вихованню молодого покоління,
зростанню музейної культури в суспільстві.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
Дулій В.О.
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді у
Полтавському районі
Якщо уявити Сонячну систему і порівняти з освітньою, то дитина –
це Сонце, навколо якої у навчально – виховному процесі повинні «обертатися» всі прийоми, методи і форми навчально – пізнавальної діяльності.
Те, що вчора було новим, сьогодні вже не відповідає вимогам сучасності і
все частіше ми з вами говоримо про реалізацію на практиці однієї з основних вимог освітньої системи – її результативність та ефективність.
Методика навчання і викладання, як і вся дидактика, переживає
складний період розвитку, створюються нові концепції освіти, стандарти. В
цих умовах ускладнюються соціально – професійні функції вчителя. Гостро
постає питання його методичної майстерності, здатності творчо підходити
до організації навчального процесу, здійснювати перехід від школи пам’яті
до школи мислення і діяльності. Біологія як навчальний предмет відзначається своєрідністю форм і методів викладання, які випливають із специфіки об’єктів навчання (живі організми, явища живої природи та її розвиток).
Тому система організаційних форм включає, крім уроків, екскурсії, навчально-практичні заняття, позаурочні та позакласні роботи в живому
куточку, на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, домашні дослідницькі роботи тощо. Це і визначає своєрідність методики викладання
біології як науки [1].
У методиці викладання біології накопичилось достатньо проблем,
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які потребують спеціальних досліджень. Серед них такі, які визначаються
співвідношенням факторів педагогічної практики і теоретичних положень,
проблема оновлення методів, засобів і форм організації навчання, узгодження змісту, структури та обсягу шкільного предмета біології з вимогами
часу, впровадження й поширення інноваційних технологій навчання, удосконалення змісту й організації позакласної роботи, розробка й практична
перевірка оснащення навчального процесу.
Великою вадою змісту сучасності шкільної біології є тенденція до
постійного збільшення обсягу навчального матеріалу. Це веде до надмірної
деталізації у викладенні окремих тем, наявності термінів та понять не передбачених чинною навчальною програмою, невідповідності навчального
матеріалу віковим особливостям дітей, зниженню інтересу до предмету
[5].
Розрізнено і несистематично діти вивчають біологію вже у дошкільних закладах. Потім у різних курсах молодшої школи. Таких як: «Основи здоров’я», «Я і Україна». У середній школі частково – у курсі «Природознавство», «Валеологія», «ОБЖД». До речі, про які знання може йти
мова, коли дані предмети викладаються не фахівцями – предметниками, а
по принципу «не вистачає годин». Тому бажано ввести вивчення біології з
1 по 11 класи, як єдиного повноцінного предмету.
Формування практичних умінь і навичок на уроках біології має важливе значення для подальшого саморозвитку особистості, розвитку творчих здібностей, умінь грамотно користуватися цими знаннями у повсякденному житті. Але застаріла матеріально – технічна база біологічних
кабінетів, особливо сільських шкіл, відсутність елементарного: мікроскопів, мікропрепаратів та лабораторного обладнання, не в змозі у повному обсязі дати ці практичні уміння та навички. Впровадження Комплексної
програми щодо забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання із
природничо-математичних дисциплін проходить занадто повільно [2].
Важлива роль у пробудженні інтересу до біологічних знань належить новим інформаційним технологіям. Проблеми організації навчання та
використання ІКТ у середній школі мають свою специфіку, яку не можна
ігнорувати [3]. Використання комп’ютерної техніки та программного забезпечення дає можливість провести досліди та експеременти, які вчитель
не має змоги продемонструвати так як один кабінет інформатики у більшості шкіл не дозволяє всім учителям – предметникам у повній мірі використовувати в процесі навчання інформаційно – комунікаційні технології.
Звичайно,
вчителі б бажали обладнання кабінетів сучасними
комп’ютерами, ДVД, програмами, але надходження на район одного сучасного обладнання для кабінету біології реально не вирішує проблеми
оснащення.
На сьогодні вчителі мають усвідомити, що докорінно змінилася ситуація у якій опинилися сучасні випускники, тому має змінитися і мета
навчання. Якщо раніше важливим було сформувати в учня певні знання і
навички, то зараз, завдяки ІКТ, учень отримує величезний потік інформації поза школою, поза уроком, і вчитель у деякій мірі перестає бути для
учнів першоджерелом отримання знань [3] Він повинен не формувати, а
розвивати особистість у процесі свідомої мотивованої, індивідуальної діяльності, зробити навчання не вимушеним і побудувати його так, щоб
учень сам захотів отримати знання.
В останні роки додалася відверта мода на нетрадиційність проведення уроків з використанням інноваційних технологій навчання, які не є
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системними, а лише показовими і «відкритими». Тому у процесі вивчення
шкільного предмета «Біологія» учителю, використовуючи сучасні інноваційні технології, доцільно враховувати вікові особливості учнів, вміти добирати і поєднувати ті методи і форми навчання, що якнайповніше забезпечують розвиток школярів відповідно до їхніх навчальних можливостей
[2]. Починаючи з 7 класу варто застосовувати ігрову технологію навчання,
яка спрямовує навчальний процес на активізацію та інтенсифікацію пізнавальної діяльності учнів, сприяє засвоєнню біологічних понять та термінів. Звичайно, крім ігрової оптимальною є і технологія формування творчої особистості. Але підбір творчих завдань залежить від розвитку учнів,
бо одне й те саме завдання може стимулювати розвиток творчих можливостей однієї дитини й гальмувати іншої. Саме тому доцільно запропонувати
учням різноманітні творчі завдання, які вони обирають самостійно. Починаючи з 8 класу впроваджуються технології навчання як дослідження,
мета яких – набуття учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальній
діяльності, об’єднання розвитку їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу. Таким чином, у професійній діяльності
вчителя завжди є простір для пошуку та педагогічної творчості, що дозволяє змінити процес навчання на краще.
Надзвичайно важливу роль у методичному забезпеченні викладання біології в школі відіграє підручник. Виступаючи основним втіленням
передбаченого програмою змісту освіти, він одночасно є найбільшим комплексним засобом навчання, який виконує функції трансляції змісту та
управління пізнавальною діяльністю школярів. З іншого боку, відомо, що
чимало вчителів не використовує підручник при режисурі освітнього процесу, застосовуючи його хіба що як конспект програмних знань. Як окремі
розробки занять, так і методичні посібники, як правило, не включають
підручники до навчального діалогу на уроках, пропонуючи натомість технології організації міжособистісної взаємодії та опрацювання додаткових
джерел інформації. Така проблема, вочевидь, народжена рядом причин.
Ігнорування підручника як основи планування структурних елементів
навчального процесу наштовхує на думку, що це слабке місце вузівської
методики підготовки майбутніх учителів.
Відомо і те, що окремі нові підручники, видані тиражами у сотні тисяч примірників, містять складну наукову мову, десятки некорекностей та
помилок роблять їх непридатними до використання. На жаль, діти і вчителі
змушені працювати з тими підручниками, які приходять уже централізовано і безкоштовно. Тому потрібно надавати право вибору дітям, учителям і
батькам таких підручників, які б представляли різні підходи до реалізації
біологічної освіти.
Щодо користування електронними підручниками варто зауважити
наступне. Не зважаючи на велику пророблену роботу по їх створенню, на
сьогоднішній день ними не можна користуватися у всіх школах, оскільки
не вистачає ні вчителів, які б володіли навичками користування, ні
комп’ютерних класів. Навіть якщо в школі є такі класи, для уроків з використанням електронних засобів навчання, необхідно ділити клас на декілька груп. Для такого поділу на групи поки що не має ніякої правової
бази. Тому можна було б створити обласні, районні чи територіальні
комп’ютерні центри (можливо на базі однієї школи). Наприклад, кожна
школа має можливість протягом певного періоду (тиждень, два, місяць)
користуватися
комп’ютерним
класом,
організувавши
проведення
комп’ютерних уроків з різних предметів. При таких центрах має бути від-
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повідальний керівник, який при необхідності може надати допомогу у
проведенні уроків. Це дасть можливість більшій частині шкіл ознайомитися
з електронними підручниками, програмами і проектами.
Багато дітей, закінчуючи школу, не мають уявлення про характер
їх подальшої професійної діяльності. Вони повинні вміти працювати в групі, бути здатними до ризику, мати почуття відповідальності, прагнути до
досконалості, бути ініціативними, здатними до саморозвитку, мати здорове
почуття суперництва. Мине час і ми отримаємо чудових спеціалістів, які
вміють працювати по-новому, беручи від минулого найкраще, а не озираючись постійно назад. Тому вирішення в освіті важливих сучасних проблем сьогодні дає простір для розвитку творчого потенціалу особистості
дитини в майбутньому.
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ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ РОСЛИН В УМОВАХ ШКІЛЬНОЇ
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ ДІЛЯНКИ
Дядечко М., Оніпко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Впровадження навчально-дослідних ділянок забезпечує реалізацію завдань, поставлених концепцій загальної середньої освіти: фундаменталізація, науковість і системність знань, їх цінність для інтелектуального встановлення школяра, індивідуалізація і диференціація
навчання. Практичне втілення використання ділянок в навчальновиховному процесі створює умови для формування вмінь і навичок,
вирішення практичних завдань діяльності за технологією проектів,
форм світоглядної екологічної культури школярів.
У Положенні про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та навчально-виховних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України №307 від 01.11.1995 р.) зазначено, що навчальнодослідна земельна ділянка закладу освіти є базою для проведення
навчальних та практичних занять, передбачених програмами з природознавства, біології, трудового навчання, засвоєння знань, формування
вмінь і навичок, організації позакласної юннатівської, дослідницької,
природоохоронної роботи, продуктивної праці учнів [5].
Використовуючи зазначені умови і аргументи на сьогоднішній
день необхідно організовувати навчально – дослідну ділянку при кожній школі, так як викладання біології, неможливе без робіт учнів з рослинами, які в достатній кількості можуть бути представлені тільки на

216

такій ділянці.
Відповідно до програми курсу «Біологія» (7-11кл.) для загальноосвітніх навчальних закладів спілкування учнів з природою на екскурсіях, під час уроків, виконання літніх завдань, позаурочних та позакласних видів робіт, вирощування рослин на навчально-дослідній ділянці
має важливе виховне значення, створює умови для розвитку в учнів
почуття прекрасного, любові до рідної землі, сприяє формуванню в них
відповідального ставлення до природи й усвідомлення місця людини в
біосфері [4].
Позакласна робота на шкільній навчально-дослідній ділянці дозволяє учням і юннатам поглиблювати знання про рослини і тварин,
здобуті на уроках біології і екскурсіях, пов’язують їх з практикою, набувають певних умінь і навичок у експерементально – дослідній роботі
з рослинами і тваринами.
Роботи учнів у вигляді практичних занять на ділянці – невід’ємна
складова частина системи викладання природничих дисциплін, яка
сприяє поглибленню й закріпленню отриманих на уроках знань та є
використанням цих знань в практичній діяльності. В умовах навчальнодослідної ділянки доцільно проводити наступні заняття:
1. Розмноження картоплі різними способами (вічками, паростками, верхівками).
2. Вплив підгортання на розвиток бульб і врожай картоплі.
3. Вплив прищипування стебел на плодоношення (огірки або
інші рослини).
4. Вплив пасинкування на врожай і строки дозрівання томатів.
5. Вплив пасинкування на строки цвітіння і величину суцвіть
жоржин (або інших рослин).
6.
Вплив
прищипування
головного
стебла
у
квітководекоративних рослин на появу бокових пагонів і тривалість строків
цвітіння.
7. Вплив добрив на ріст, розвиток і врожай культурних рослин.
8. Вплив площі живлення на ріст, розвиток і врожай культурних
рослин.
Проведення дослідів дозволяє поглибити раніше отримані знання
та закріпити їх на практиці. Запропоновані завдання повинні відповідати віковим особливостям учнів, бути для них цікавими, розвивати допитливість, спостережливість, виховувати високі моральні якості [2].
При визначенні змісту навчально-дослідної, суспільно- корисної
роботи на шкільній ділянці слід виходити з навчально-виховних завдань школи та потреб сільськогосподарського виробництва регіону.
Для того, щоб отримати необхідний результат від проведення практичних занять на ділянці, вчителю необхідно мати на увазі ряд принципово-важливих методичних положень. На ділянці ми повинні представити
колекцію рослин та досліди з ними так, щоб у учнів склалося уявлення
про перетворення людиною природи та про використання наукових
знань в сільськогосподарській практиці, тому на ділянці доцільно проводити такі досліди:
1. Урожайність картоплі при посадці цілими і різаними бульбами.
2. Зміна вмісту нітратних форм азоту у ґрунті при вирощуванні
люцерни протягом 5 років.
3. Вплив густоти посівів на урожайність коренеплодів моркви.
4. Вплив способу посадки (безрозсадний та розсадний) на уро-
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жайність капусти.
5. Вплив строків посіву на урожайность квасолі і сої.
Досить важливою справою є підготовка до роботи на ділянці,
складання разом з учнями плану ділянки, який виражається в кресленнях , та в наміченні тих дослідів, які будуть проводитися. Складання
плану – креслення ділянки, а також вміння перенести його на земельну
площу та реалізувати на практиці – досить важливий момент в політехнічному підході до роботи на ділянці [3].
Провівши весь цикл робіт від посіву до збирання врожаю на ділянці, учні отримують міцні знання про рослину як цілого організму,
про умови, необхідні для її життя та розвитку, про органи рослин і їх
функції, про найпростіші методи управління рослинами з метою отримання високого врожаю.
На ділянці в роботі учнів є всі можливості встановити єдність теорії та практики. Це завдання вирішується шляхом уроків на ділянці та
влаштування конференцій зі звітами про роботу, з доповідями про рослини, які вирощувалися на ділянці, про відкриття вчених. Не тільки
отримання високого врожаю в кінці літа та восени, а й педагогічна
робота з учнями повинна бути метою діяльності, яка здійснюється на
ділянці.
Правильно організована ділянка містить багатий матеріал для різних робіт, необхідно тільки зуміти використати його в педагогічних
цілях [1].
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ВПЛИВ СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ НА ДОВКІЛЛЯ
Л. В. Малаканова, Л. В. Юрченко
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Ми живемо в дуже складному суперечливому світі, в якому легко
втратити орієнтири. Більшість погоджується з із тим, що українське суспільство переживає кризу, причому в різних напрямках своєї життєдіяльності – політичну, економічну, духовну, екологічну. Де шукати витоки її? Не
важко помітити, що криза духовної сфери буття людини охопила весь світ,
усе людство. Незалежно від суспільного устрою, в усіх країнах світу, нарощуються такі явища, як алкоголізм, наркоманія, злочинність, моральна
деградація; зростає кількість самогубств, пов’язаних з розчаруванням
життям, особливо серед підлітків і молоді; збільшується кількість і обсяг
екологічних лих, спричинених бездушною людською діяльністю.
Покращення матеріального добробуту громадян України, обіцяне
сучасним урядом, не вирішить проблеми й не усуне кризи, тому що причи-
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на її полягає в утраті людиною розуміння сенсу свого існування. Образно
говорячи, в останній час людство нагадує пасажирів потягу, всі клопоти
полягають лише в тому, щоб зручніше, з комфортом улаштуватися всередині вагону, але абсолютно забувши, куди і навіщо вони їдуть [1]. Отже,
відбулася втрата людством стратегічних – духовних орієнтирів свого життя, безпосередньо пов’язаних із світоглядом людини.
В усій оглядальній історії людства прослідковується прагнення людей побудувати в своїй свідомості струнку систему світобудови, визначити
своє місце в ній і відповідно жити, орієнтуючись на ці уявлення. Про сенс
життя людини, про її місію завжди замислювалися найкращі філософи,
вчені, письменники та прості люди (Сократ, Платон, Кант, Циолковський,
Вернадський, Сковорода, Бердяєв, Реріх тощо).
Криза, яка охопила світ наприкінці ХХ століття, має по-суті світоглядний характер. Видатний учений-енциклопедист В. І. Вернадський
вважав, що пізнання людиною оточуючого світу йде за трьома взаємозбагачуючими напрямками: через науку, мистецтво то релігію [1].
Єдину реальність (буття), до пізнання якої прагне людина, можна
зобразити у вигляді наступної моделі:

Наука

Пізнання

Образ буття

Мистецтво

Я

Релігія (Теїзм)
Рис. 1 Модель пізнання реальності (буття)
Щоб наблизитися до розуміння цієї реальності, недостатньо розглядати
її грані окремо, як це робиться в сучасній освіті (науковий аспект), важливо
ще зуміти побачити єдність усіх трьох граней – їхню узгодженість, взаємозалежність, взаємодоповнюваність, в решті решт гармонію.
Пізнання оточуючого світу й розширення свідомості людини ідуть начебто по спіралі, але воронкоподібній. Спочатку нагромаджуються знання й
досвід; потім синтезуються ці розрізнені (поодинокі) знання в єдине уявлення
про оточуючий світ, причинно-наслідкові зв’язки в ньому; нарешті, спираючись на це якісно нове уявлення, нагромаджуються більш глибокі знання та
досвід і так далі. Зараз, на початку ХХІ століття створилися сприятливі умови
для синтезу. Саме зараз важливо поєднати в ціле всі знання і весь досвід
людства та отримати, таким чином, якісно нове, розширене уявлення про Світ
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і закони його Буття. Зауважимо, що жоден досвід пізнання людиною реальності (буття) не може бути проігнорований без нанесення втрат цілісному уявленню про Світ – ні науковий, ні філософський, ні естетичний, ні релігійний, ні
особистісний.
Проте сучасна освіта, на жаль, не дає такої стрункої, єдиної картини
Буття. Одним із головних недоліків сучасної освіти є те, що вона не дає людині ті орієнтири в житті, про які ми говорили вище. Саме освіта призначена
розставити віхи, за якими може рухатися людина в своєму розвитку.
«Кожен повинен вчитися шляхом свого власного досвіду,» - стверджує
східна мудрість. «…Не приймай нічого остаточно, поки сам собі цього не доведеш. Проте, якщо ти розсудливий, то скористаєшся порадою та досвідом людей, які пройшли цей шлях до тебе. На кожному переході шляху буде видно,
що ті, кому вдалося пройти далі, залишили знаки – віхи для тих, хто йде за
ними». Отже, скористаємося порадами мудрих, щоб прослідкувати причиннонаслідкові зв’язки між світоглядом людини і наслідками її життєдіяльності.
Людина так само, як наука, вважає оточуючий світ матеріальним. Все
існуюче є матерія та енергія, які існують вічно. Проте наука, і відповідно освіта, поділяють матерію на живу та неживу, формуючи бездушне ставлення
людини до неживого. Філософія стверджує, що життя – це спосіб існування, а
біологія обмежує життя способом існування білкових тіл. Це суб’єктивне уявлення про життя. Поняття матерії, життя суттєво ширші. Матерія обмежена в
своїх градаціях стоншення. Те, що релігія називає Духом, насправді найтонша
матерія, поки що не відома і не досліджена наукою, хоча вже є поодинокі
спроби це зробити (наприклад, Тихоплав). Життя – це нескінна зміна форм
прояву тонкої (Дух) і грубої матерії. Наш розум є властивістю тонкої матерії,
що притаманне їй і вічно існує, але форми вияву цього розуму постійно змінюються. Розумний увесь Космос. Увесь Всесвіт знаходиться в постійному
еволюційному розвитку. Отже, усвідомивши, що все існуюче (буття) має свою
форму (елементарна часточка, атом, молекула, енергія тощо) і спосіб існування (твердий, рідкий, газоподібний, хвильовий, молекулярний тощо) людина
може навчитися цінувати буття і не руйнувати гармонію в ньому: не плювати
на землю, яка годує; не ламати дерева; не забруднювати довкілля; не вбивати тварин задля втіхи.
Людина не усвідомлює, що їй даровані блага (природа, сонечко, повітря, вода тощо), якими вона може користуватися, але обов’язково дбайливо і
доцільно, не порушуючи їх гармонії. Людина взяла на себе право бути хазяїном природи, її творцем. І сьогодні пожинаємо свої результати, бо за енергетичним законом Космосу – «Що посієш, те й пожнеш». Діяльність людини
негативно впливає на кількість і якість прісної води на планеті, тому зменшуються і зникають представники фауни, що живуть у прісній воді. Щорічно в
ріки всього світу скидається до 450 млрд. кубометрів побутових і промислових
відходів, забруднюючи природу. Щорічно в світі від забрудненої води хворіють біля 500 млн. людей. Кількість захворювань зростає, тривалість людського життя в багатьох країнах скорочується.
Вода містить більше 13 тисяч токсичних речовин. На жаль, не існує
природних механізмів знешкодження такої кількості екзотоксинів, тому вживання брудної води викликає безліч захворювань. Вчені з’ясували, що при
виведенні з організму більшість лікарських препаратів не втрачають своєї
біологічної активності дуже тривалий час, зберігаючи структуру і лікарські
властивості в стічних водах, які скидаються в систему водоочисних споруд.
Учені Вашингтонського Університету виявили, що більшість самок лосося, які
мешкають у річці Колумбія, були спочатку самцями. До зміни статі призвели

220

жіночі статеві гормони естрадіол і його аналоги, концентрація яких в річці в
декілька разів перевищувала максимально припустиму норму.
Більшість учених світу переконані, що наступна світова війна буде не
за територію чи сферу впливу, а за чисту воду. Бездумна людська діяльність
(побудова гребель, гідростанцій, штучних морів, відсутність очисних споруд)
призвела до того, що вода застоюється, задихається, втрачає структуру (деструктурується), забруднюється, стає непридатною для життя. А вода ж –
джерело життя. Вода – основний компонент живих організмів, без неї не може
існувати жодна клітина організму. Якщо клітина зневоднюється, її робота
припиняється. Вода – універсальний розчинник; вона регулює всі функції
організму, зокрема активність усіх розчинних речовин; всі процеси життєдіяльності організму залежать від раціонального руху води: регулювання температури тіла; доставка поживних речовин і кисню до кожної клітини організму; захист і буферизація життєво важливих органів; допомога при перетворенні їжі в енергію; виведення шлаків – продуктів життєдіяльності тощо.
Отже, завдання сучасної освіти – розширення свідомості, відмова від
догм і усталених уявлень, розширення світогляду людини, щоб він дав можливість людині усвідомити буття, свій сенс існування в ньому і зрозуміти, що
все в її руках – зруйнувати себе і світ чи стати творцем світу в собі і навколо
себе за законами Всесвіту.
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ПРОЕКТ ЯК ДІЯЛЬНІСНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
Минаєв О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
У наших школярів при добрих предметних знаннях спостерігається
низька функціональна грамотність. Мабуть це пов’язане з тим, що й досі
часто вчителі спрямовані у своїй діяльності на заучування учнями інформації у готовому вигляді. Недостатньо педагоги використовують нові технології навчання. Це й засвідчили дані опитування вчителів трудового
навчання, виконаного у рамках магістерського дослідження. На запитання
як часто ви використовуєте нові форми й методи роботи – 27% вчителів
відповіли ствердно, 55% – від опитаних засвідчили, що рідко звертаються
до інновацій, а 18% – дуже рідко. 5% вчителів взагалі вважають, що вони
відволікають від навчання.
Для переводу знань учнів на функціональний рівень, що диктується
умовами сьогодення на конкурентному ринку праці, вчителеві необхідно
вчити дітей самостійно ставити перед собою, мету, мотивувати навчання,
знаходити засоби досягнення мети, формувати у себе самооцінку, вміння
до самоконтролю. Саме до такого діяльнісного методу відноситься проектний метод.
Робота над проектом заключається у наступному:
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•
виявлення проблеми;
•
формулювання теми;
•
опис очікуваного результату;
•
планування роботи;
•
реалізація плану;
•
оформлення письмової частини;
•
презентація.
Правильно організована проектна діяльність дає дитині можливість
працювати над дійсно цікавою їй темі і здійснювати це у захоплюючій
формі. Здійснюючи свої проекти діти можуть створювати витвори мистецтва, виконувати дослідження, розробляти навчальні посібники, рекомендації, організовувати й проводити заходи з участю дітей та дорослих (ігрові
проекти).
У ході проекту автор обов’язково створює проектний продукт – матеріальне втілення знайденого способу розв’язку вихідної проблеми.
Як діяльнісний метод навчання проект дозволяє вчителю формувати
у дітей компетенції, тобто знання поєднані з досвідом практичного їх застосування.

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ – ШЛЯХ ДО ПОРЯТУНКУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
Мирошниченко О.М.
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
Із загостренням екологічної ситуації, зумовленої антропогенними
перетвореннями природного середовища, та необхідністю розв’язання
екологічних проблем виникла потреба впровадження екологічної освіти в
школі, як пріоритетного освітньо-виховного напряму, що відіграє вирішальну роль у формуванні моральних цінностей, відповідних світоглядних
позицій та переконань, свідомого ставлення до навколишнього середовища.
Діагностуючи сформованість екологічної культури школярів сьомого
класу ми дійшли до висновку, що система навчально-виховної роботи з
екології спрямована переважно на набуття учнями певних екологічних
знань. Екологічні проблеми просто констатуються, а природоохоронна
діяльність має випадковий характер. Тому вважаємо, що екологічна освіта
повинна бути не фрагментарною, а систематичною. навчальний матеріал з
біології повинен бути упорядкований та логічно побудований. Над цим
треба попрацювати спеціалістам-екологам та доповнити підручники. Зміст
екологічної освіти та методи навчання мають бути спрямовані на: збільшення обсягу матеріалу з екології; підвищення продуктивності навчання
без перевантаження учнів та вчителів;мування наукової картини живої
природи; забезпечення засвоєння учнями знань про принцип функціонування живих систем; розвиток та вдосконалення навичок самостійно
отриманих знань на практиці; активізацію пізнавальної діяльності; формування кругозору та інтелекту.
Виділяють такі основні напрямки екологічної освіти: виховання в
дусі загальних ідей охорони природи та бережливого ставлення до неї і
набуття спеціальних професійних знань про загальні закономірності існу-
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вання природних та антропогенних екосистем і вдосконалення шляхів
впливу на них різних форм господарської, рекреаційної і культурнопобутової діяльності людини і методів формування стабільних високопродуктивних екосистем в антропогенному ландшафті.
Зазначені напрямки тісно взаємопов’язані, оскільки в основі раціоналізації охорони природи і використання її ресурсів лежить глибоке пізнання законів екології. Проте саме знання цих законів не є достатнім для
того, аби воно стало нормою, установкою, особистісною властивістю, що
визначає спрямованість діяльності індивіда. Це значною мірою залежить
від екологічного виховання як системи планомірного й цілеспрямованого
формування відповідних характерологічних якостей людини. Водночас
екологічна освіта, екологічні знання та інформація про них як процес нагромадження, трансформації знань мають уже самі по собі великий виховний потенціал і є надзвичайно важливим компонентом формування екологічної культури особистості.
Шкільна екологічна освіта спрямована, насамперед, на формування
відповідального ставлення до навколишнього середовища. А цього неможливо досягти, сухо викладаючи наукові відомості, факти. Вивчення довкілля має бути цікавим і захоплюючим. Тому важливо використовувати
якнайбільше різноманітних педагогічних форм і методів. У досягненні мети
освіти в галузі навколишнього середовища переважають тенденції до використання активних засобів і форм організації навчально-виховного процесу, які спрямовуються на розвиток мислення, ціннісної сфери, світогляду, набуття навичок і вмінь практичного вирішення проблем навколишнього середовища, соціального досвіду, формування індивідуальної і колективної відповідальності за стан природи. Засвоєння навчального матеріалу
забезпечується через різнобічні форми і методи практичної діяльності,
котрі сприяють не тільки засвоєнню системи знань, але й ставлять школярів перед проблемою морального вибору. Це, у свою чергу, сприяє гуманізації та гуманітаризації національної освіти, покликаній формувати в
підростаючого покоління цілісну картину світу, виховувати відповідальне
ставлення до навколишнього середовища, суспільства і людини, створити
умови для подолання екологічного невігластва і технократизму.
Тому, необхідно підняти екологічну освіту до нової висоти, добитися
поліпшення якості екологічної освіти, зробити все можливе для запобігання екологічній катастрофі на Землі.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТА
УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Л. Павліченко, С. Яланська, О. Зуб
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Становлення національної школи України характеризується інтенсивним пошуком таких психолого-педагогічних систем, які максимально
сприяли б формуванню активної особистості, що володіє творчою компетентністю. Погоджуємось із відомим науковцем Г.І. Щукіною, яка вважає,
що процес навчання являє собою складну єдність діяльності вчителя та
діяльності учнів, що спрямовані до загальної мети – отримання учнями
знань, умінь, навичок, їх розвитку і виховання [1].
Переконані, що важливою умовою розвитку творчої компетентності
(навчання, відтворення, учіння, творчість) учителів є опанування методикою розвитку творчості учнів старшої школи. Вона включає дві складові:
психологічну (комплекс тренінгових занять) та дидактичну (система творчих завдань із предмету). У процесі експериментального дослідження
(проведення тренінг-сервісу) нами проаналізовано динаміку залежності
формування психологічної готовності до розвитку творчості в учнів від
сформованості творчої компетентності вчителя (див. рис. 1). Із рис. 1.
зрозуміло, що в результаті проведення тренінгу на тему «Творча компетентність та педагогічна діяльність вчителя», на початку експериментального дослідження, на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Полтави:
ЗОШ
№38;
Полтавської
області:
Новооріхівської
ЗОШ
імені
О.Г. Лелеченка; Харківської області: Лигівської ЗОШ (задіяно 12 осіб)
з’ясовано, що 64% учителів не мають ускладнень при розв’язанні творчих
завдань у педагогічній діяльності, про що самостійно зробили висновки.
Водночас, на початку дослідження було проведено тренінг з учнями старшої школи (задіяно 128 осіб) на тему «Творчість у процесі навчання», на

Рис. 1. Динаміка залежності формування психологічної готовності до розвитку творчості в учнів від сформованості творчої компетентності вчителя
основі чого зроблено висновок, що лише у 58% учнів сформована
психологічна готовність до розв’язання творчих завдань у процесі навчання.
Після впровадження тренінг-сервісу для вчителів загальноосвітніх
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шкіл у кінці експерименту було проведено ті самі тренінги з учителями та
учнями, що й на початку експерименту. Визначено, що для 76% (на 12%
більше порівняно з початком експерименту) вчителів притаманний відповідний рівень творчої компетентності. На чітку залежність психологічної
готовності учнів від творчої компетентності вчителя указують отримані
результати щодо учнів. Так, у 68% старшокласників виявлено відповідний
рівень психологічної готовності до розв’язання творчих завдань (на 10%
більше порівняно з початком експерименту).
Дані експериментального дослідження свідчать про залежність формування психологічної готовності до розвитку творчості в учнів від сформованості творчої компетентності вчителя.
Література
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД О.О. КАТОЛІКОВА – У ПРАКТИКУ
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
Пивовар Н.М., Хілінська Т.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
О.О. Католіков – народний вчитель СРСР (1988), заслужений учитель РСФСР (1982), заслужений учитель Республіки Комі (1977), членкореспондент Російської Академії освіти (1989), директор Сиктивкарської
агрошколи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківської опіки (з 1973 по 1996).
Головною педагогічною задачею О.О. Католікова було трудове виховання. Як і А.С. Макаренко він вбачав сенс виховання у набутті трудових навичок, так як праця – це основа щастя, комфорт у душі. Всі роки
його директорства були пов’язані з будівництвом, ремонтом міських будівель інтернату, благоустроєм Межадорського табору, який згодом перетворився у потужнє навчально-дослідне господарство. Ось цифри, які його
характеризують: господарство має 750 га державного заказника, сам табір
розкинувся на 30 га, під сінокісними луками – 75 га. Табір має 34 будівлі
оснащені водопроводом та опаленням. Лише машинний парк нараховує 25
тракторів, а також культиваторів, сажалок, сіялок, сінокосилок та ін. техніки. Побудовані гаражі, два фінських ангари, декілька овочехранилищ,
теплиць, приміщень для худоби.
Саме у навчально-дослідному господарстві «Межадорське» і здійснювалося широке трудове виховання мешканців інтернату: найменші працювали на ділянках, годували кроликів; підлітки вирощували квіти (2 га),
овочі;доглядали за тваринами, птахами; виконували дослідні завдання,
одержані на уроках біології; старшокласники були зайняті на будівництві
та ремонті, а також за завданнями інституту біології КНЦ виконували ряд
науково-дослідних робіт.
Агрошкола-інтернат цілеспрямовано здійснювала утиск на професійно-господарську підготовку учнів, яка б допомогла випускникамсиротам самовизначитися на ринку професій, та й навички сільськогосподарської праці можуть знадобитися кожному у дорослому житті. Навчальні
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плани були доповнені сільськогосподарськими предметами. Біологія, хімія
й економіка викладались на основі міжпредметних зв’язків з основами
сільського господарства. Велику допомогу у професіоналізації учнів відігравав інститут біології Комі наукового центру. Його спеціалісти вели різноманітні гуртки та факультативи сільськогосподарського спрямування.
О.О. Католіков домігся, щоб після закінчення агрошколи вихованці одержували посвідчення про отримання спеціальностей майстрів тваринництва, рослинництва, тракториста.
Про те, як і які квіти вирощувались у таборі – окрема мова, ось неповний перелік того, що вирощується у суворому північному кліматі дітьми
на 2 га землі: агератум, аконіт, аморант, адоніс, анемона, араби, арктотіс,
астільба, бадан, барвінок, бегонії, брахікома, вербена, віскарія, гайлардія,
гейзера, гемерокаліс, георгіни, годеція, геліхрізум, дигіталіс, іберіс та
багато інших. Одних айстрових – 120 видів. Кожного року декілька випускниць інтернату ідуть у Мічуринськ, щоб вступити до МПТУ, яке готує квітководів-декораторів [1].
У професійному визначенні Католіков вбачав головний шлях забезпечення соціальної захищеності своїх вихованців. На кожного вихованця
були заведені банківські рахунки, а з 1989 р. стали нараховувати заробітну плату за працю у літній період.
2 серпня 1987 р. у студії Останкіно О.О. Католіков сказав «… Я завжди вважав, що труд все-таки від слова трудно! І коли мене питають: «Як
ви прищеплюєте любов до праці?», я говорю: «Ми не любов до праці виховуємо, а виховуємо потребу до праці і обов’язкову звичку до роботи як
основу майбутнього щастя нашої дитини! А роботу намагаємося придумати
цікаву, праця повинна захоплювати, прикрашати наше життя…» [2].
Досвід О.О. Католікова – неоцінене надбання практичної педагогіки. Втілення передового педагогічного досвіду в практику роботи – дуже
важливий і відповідальний момент в управлінні методичною роботою школи.
Як говорив К.Д. Ушинский «… передається думка (ідея), виведена з
досвіду, а не сам досвід». Тому необхідна організація цілого ряду комплексних управлінських дій (організація, регулювання, контроль), щоб передовий досвід, який використовує школа, чи окремий педагог, був ефективним і приносив результати. А досвід О.О. Католікова дійсно заслуговує на
схвалення і поширення [3]. Ідеї визначного педагога, втілені у практичну
діяльність вчителя біології, можуть з успіхом послугувати справі поліпшення біологічної освіти сучасного школяра, його професійному самовизначенню та соціалізації.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЕКТИ ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ШКОЛЯРАМИ.
Суряднова В.П.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
В сучасних умовах метод проектів став одним із компонентів системи освіти. Завдання будь-якого проекту – стимулювання інтересу до проблем, які передбачають оволодіння певною сумою знань та виявлення
можливостей практичного їх використання. Як зазначають автори [4] ідеї
проектування стають актуальними в епоху суспільних змін, що характеризуються змінюваністю економічного і соціально-культурного простору. В
цих умовах тип проектної діяльності стає одним із основних засобів перетворення дійсності. Це твердження відноситься і до сфери освіти, в якій
відбулися значні зміни, однією з яких є збільшення потоку інформації,
швидке її застарівання. Виникає проблема відбору знань для вирішення
нагальних проблем, розв’язування яких потребує нових знань, самостійного їх добування. А це означає виявлення проективного характеру змісту
біологічної освіти та способів його досягнення. Учні самі можуть обирати
зміст навчання, середовище, в якому будуть здійснювати ідею практично,
добирати інформацію, готувати необхідне облаштування, додаткові джерела інформації для проблем, які вдається спрогнозувати. Таким чином,
проектна діяльність виступає як метод творчого розвитку особистості школяра і один із напрямків педагогічних технологій. Обрали ми його ще тому,
що він легко вписується в умовах класно-урочної системи навчання, не
змінюючи зміст, який визначено освітнім стандартом для базового рівня,
як і в інших типах навчальних закладів, які передбачають поглиблене
профільне навчання. Фактором вибору є й той, що він забезпечує не лише
успішне засвоєння навчального матеріалу, але й здійснює інтелектуальний
і моральний розвиток школярів, їх самостійність, доброзичливе відношення до вчителя і один до одного.
Уміння вчителя використовувати метод проектів в навчальновиховному процесі з біології – показник високої кваліфікації вчителя, його
вміння користуватись прогресивними технологіями навчання. Оволодіння
ними повинно здійснюватись ще в процесі навчання студентів в педвузі.
Метою статті є показати можливості фахової методики навчання у
підготовці майбутніх вчителів біології в умовах кредитно-модульної системи навчання оволодіння методами проектів і використання їх для вивчення
і збереження біорізноманіття. Враховуючи сучасний модульний підхід до
нормування змісту навчальної дисципліни «методика навчання біології» в
умовах кредитно-модульної системи поставило питання необхідності методичного забезпечення курсу, особливо самостійної роботи студентів. Важливою умовою формування професійних умінь, зокрема використовувати
сучасні технології навчання, є система позааудиторної роботи студента,
яка об’єднує самостійну та індивідуальну (творчу) роботу. У зв’язку з цим
нами розроблено карту якою створена система завдань різних рівнів: самостійних (обов’язкових) і індивідуальних (творчих). В ній до змісту кожного розділу (2-3 лекції і 2-3 лабораторно-практичних занять) розроблено
по 2-3 самостійних занять та 2-3 індивідуальних (творчих). Серед них
третя частина присвячена новим технологіям навчання, зокрема методу
проектів – навчання в співпраці (cooperativ Learning), які відносяться до
творчих робіт. Направлення проектів присвячені вивченню і збереженню
природних угрупувань; впливу людини на екосистеми; вивчення і збере-
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ження біорізноманіття; озеленення школи видами природної флори і використання їх в навчально-виховному процесі, виявлення рідкісних рослин і
тварин і пошук способів їх охорони. Середовищами досліджень слугують
міські парки, парки-пам’ятки садово-паркової архітектури, зелені зони
шкільних подвір’їв (в тому числі і сільських шкіл), околиці міста. Наприклад, за змістом лекції № 18 «Інноваційні методи навчання в процесі вивчення біології» плануємо три теми самостійних завдань: № 1. На основі
вказаних джерел охарактеризуйте інтерактивну модель навчання; № 2.
З’ясуйте особливості проектної діяльності на уроках біології та розробіть
уроки за цією методикою з теми «Голонасінні». № 3. Охарактеризуйте
типологію проектів в дидактичному плані та їх типологічні ознаки. Для
індивідуальних завдань були підготовлені 3 творчі завдання: № 1. Флора і
фауна лівобережної заплави р. Псел в районі села Чернеччина і збереження її для нащадків; № 2. Озеленення Синівської загальноосвітньої
школи Л-Долинського району видами природної флори та їх використання
в навчально-виховному процесі; № 3. Веретенівський парк садовопаркового мистецтва місцевого значення, видовий склад рослин в ньому
та перспективи збереження. Всі завдання-проекти передбачають розробку
і проведення їх з учнями місцевих шкіл районів, що досліджуються під
керівництвом студентів. Успіху досліджень сприяло своєчасне створення
портфоліо проекту, які складають студенти. До складу портфоліо проекту
входить паспорт проекту, плани виконання окремих етапів; проміжні звіти
груп, вся інформація з теми проекту, записи ідей, гіпотез, рішень, опис
усіх проблем та способи їх подолання, плани, ескізи, мапи, матеріал до
презентації.
Втілення кожного проекту сприяло вивчення місцевої флори і фауни, дало змогу виявити рослин і тварин, які входять до Червоної книги
України, Червоного списку Сумської області. Так, учні Великочернеччанської школи (завдання № 1) в результаті дослідження виявили тварин,
занесених до Червоної книги України: із безхребетних – комах – красуня
діва (Calopterix vigor Lin nacus), вид поширений у заплавах річок. В заболочених луках виявили кілька локусів косариків черепитчастих (Gladiolus
imbricatys L) – Червона книга України. В угрупованнях торф’яних луків
зустрівся пальчатокорінник м’ясочервоний (Dactyorhira incamata L) – Черівона книга України.
У фауністичних дослідженнях виявили чотири види тварин, занесених до Червоного списку Сумської області: коромисло синє (Aechacyanea)
родина коромисло; крячок білощокий (Chidonias Nybrida) родина мартинові; чапля сіра (Arolea cinerea) родина чаплеві; снігур (Pyrrula parrhula),
родина в’юркові.
Завдання № 2 дало змогу старшокласникам вивчити 20 видів місцевих рослин, а група учнів, що обґрунтовувала доповнення рослин,
включила близько 20 нових видів, аби дати змогу розширити видовий
склад рослин задля вивчення окремих родин, проведення спостережень та
екскурсій. Це рослини: кипарис (Fhuja occidentalis) із голонасінних; спірея
японська (Spirea japonica) – покритонасінні, ялівець (jumperus communis,
juniperus Sabina), вейгела квітуча (Weigela florida (Bge) A.Д.С), півонія
деревовидна
(Peonia suffruticosa Andrews), спірея Вангутта (Spiraea
Vanhouttea (Briot.) Zab., дейція шорстка (Deutsia scabra Thunb.), калина
звичайна (Viburnum opulus L.), бузок звичайний (Syringa vulgaris L), клен
гостролистий (Acer platonoides L), ялиця біла (Abies alba Mill), тріскун
амурський (Ligustrina amurensis Rupr.), чубушник звичайний (Philadelphus
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coronarius L.), рудбекія ширшава (Rudbecia Nigra L.). Учні також запропонували підселення трав’янистих рослин із дикої природи аби створити
острівці природних екосистем.
Практика виконання студентами самостійних та індивідуальних
(творчих) завдань засвідчила широку можливість їх використання для
оволодіння новими технологіями навчання та вивчення біорізноманіття.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ А.С.МАКАРЕНКА У РОЗВИТОК
ЗОВНІШНЬОЇ ТЕХНІКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Тарасевич Н.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Спостереження за діяльністю студентів на педагогічній практиці виявляють бар'єри, що перешкоджають ефективній взаємодії з класом, серед
яких вагоме місце посідає недосконале володіння зовнішньою технікою:
надмірне жестикулювання, метушня біля дошки або закам'янілість, монотонність, безбарвність мовлення, брак навичок виразного читання. У поставі багатьох студентів привертає увагу сутулість, опущена голова, безпомічні рухи рук, які крутять ручку, зім'ятий конспект, різноманітні предмети. Знаковим є і невміння використовувати дистанцію у спілкуванні, тенденція до її збільшення, що формалізує взаємодію з учнями. Багато індивідуальних недоліків у мовленні — нечітка дикція, невміння знайти оптимальний варіант гучності. Усі ці показники виявляють невпевненість, слабку
педагогічну позицію, а це читається учнями як фахова неготовність учителя, не сприяючи його авторитетові.
Антон Семенович Макаренко неодноразово підкреслював необхідність для вчителя володіти прийомами організації власної поведінки і
впливу на учня. Він увів для позначення цього явища поняття „педагогічна
техніка", яке має нагадувати педагогові про необхідність дбати не лише
про сутність нашої діяльності, а й про форму вияву своїх намірів, свого
духовного потенціалу. Адже „вихованець сприймає вашу душу та ваші
думки не тому, що знає, що у вас на душі робиться, а тому, що бачить вас,
слухає вас"[1, с. 163].Зовнішня педагогічна техніка як сукупність професійних умінь не може бути дрібницею, про що зауважував А.С. Макаренко
: "Для мене стали вирішальними такі "дрібниці" : як стояти, як сидіти, як
підвестися зі стільця, з-за стола, як підвищити голос, усміхнутися, як подивитись" [1, с.215]. Значущість зовнішньої техніки полягає у володінні
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вмінням втілювати внутрішнє переживання у тілесну природу : міміку,
голос, рухи, мовлення. Саме завдяки ефективній невербальній поведінці
вчитель демонструє впевненість, внутрішню силу, транслює спрямованість
на діалог з учнями, досягає естетизації середовища спілкування, його
природності.
Робота над зовнішньою технікою майбутнього вчителя має йти паралельно з відпрацюванням внутрішньої техніки : як вияв внутрішньої
техніки і як засіб впливу на неї (через фізичний стан на психічний налаштування на творчу діяльність). За програмою з основ педагогічної
майстерності [2] робота над нею розпочинається з першого курсу .
На заняттях звертається увага на імідж педагога, шляхи досягнення
зовнішньої виразності вчителя, вимоги до зовнішнього вигляду педагога:
естетична виразність, елегантність, привітність, зібраність, стриманість,
відчуття впевненості й гідності, доцільність. Вияв їх в одязі, поставі, міміці,
рухах.
Програма передбачає ознайомлення з невербальною комунікацією,
засобами статичної і динамічна експресії у мові тіла, корекцією постави
для досягнення естетики пози, ходи. Студенти мають розуміти мову жестів, знати їх класифікацію, вимоги до жестикуляції. Особлива увага приділяється досягненню візуального контакту, використанню міжособистісного
простору у взаємодії з учнями. Для цього йде знайомлення з видами дистанцій і їх впливом на характер спілкування.
Заняття з педагогічної майстерності передбачають, що вже на першому курсі студенти мають володіти системою компетенцій, розвиток яких
відбувається на подальших курсах:
− знання репертуару невербальної комунікації (мова тіла, міжособистісний простір, часова характеристика спілкування), шляхів
досягнення зовнішньої виразності вчителя;
− уміння гідної самопрезентації, здатність управляти своїм зовнішнім виглядом, доцільно використовуючи невербальні засоби у
спілкуванні;
− орієнтація в засобах виразності мовлення, здатність створювати
образні бачення в педагогічній розповіді, демонструвати інтонаційну виразність повідомлення;
− знання вимог до техніки мовлення вчителя;
− володіння системою вправ для удосконалення техніки мовлення;
здатність здійснювати самоаналіз професійного розвитку.
Досягти належного результату у розвиткові зовнішньої техніки можливо, як показав досвід, за умови організації самостійної роботи студентів
на заняттях та в процесі підготовки до них, а також завдяки індивідуальним творчим завданням, які включають : розробку й проведення педагогічної розповіді; добірку скоромовок і їх правильну демонстрацію; виконання ролей чергового вчителя, вчителя - візуалізатора, вчителя - контролера в організації взаємодії у навчальному процесі; виконання вправ на
творчому заліку -педагогічному вернісажі "Хочу бути хорошим учителем".
Щорічні звіти студентів "Що я взяв з курсу "Основи педагогічної
майстерності" засвідчують результати в уявленні першокурсника майбутнього вчителя : "Курс допоміг усвідомити себе педагогом, поки що з
маленької літери" (Ніна P.), "Навчився працювати з аудиторією, триматися
правильно перед нею" (Віктор А.), "Зрозуміла, що потрібно думати не
лише про свій виступ, а про своїх слухачів : чи уважні вони, чи розуміють
мене" (Ольга X.). Робота на педагогічній практиці в школі підтвердила ці

230

висновки.
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СЕМАНТИЗАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ
У КУРСІ « БІОЛОГІЯ 7-11»
Тимошенко Ю.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Завдяки істинним знанням ти
будеш значно сміливішим і
досконалішим
у
будь-якій
роботі, ніж без них.
А. Дюрер
Кожен навчальний курс має свої внутрішні проблеми. І кожен учитель шукає свої шляхи їх розв’язання. Спробуємо визначити деякі проблеми курсу «Біологія 7-11».
Зацікавленість предметом виникає в учнів тільки тоді, коли вчитель
викладає знання доступно, розкриває факти, явища в системі, цілісності, у
взаємозв’язку. Біологія як навчальний предмет — це система понять, що
розвиваються в логічній послідовності й перебувають у взаємозв'язку.
Тому якість біологічної підготовки сучасного учня визначається, насамперед, якістю засвоєння провідних біологічних понять. Це визначає необхідність спеціально організованої пізнавальної діяльності Основу змісту шкільної біології, як і будь-якого іншого навчального предмета, становлять
поняття різного рівня узагальнення. Вони пов'язані між собою та утворюють систему. Виділення компонентів системи та встановлення зв'язків між
окремими поняттями, що її утворюють, — актуальна проблема методики
навчання біології, що розв'язується у межах розробки теорії розвитку біологічних понять.
Саме тоді вправи, пов’язані з поглибленням цих знань, дають учневі
задоволення. Знання, здобуті власними силами, з цікавістю, є набагато
ґрунтовнішими, ніж ті відомості, що їх сприйнято на слух, на перший погляд чи навіть завчено.
Міцне засвоєння понять може здійснюватися тільки в разі, якщо учні своєчасно і систематичного володіють необхідним словниковим запасом,
пізнають мову науки через засвоєння спеціальних термінів. Точне розуміння термінів дає можливість глибше проникнути в певну галузь науки,
свідомо засвоювати її [2].
Процес оволодіння школярами понять, переведення їх у свій словниковий запас і вживання в мові має свої особливості і труднощі. Відсутність правильної роботи з формуванням понять в шкільній практиці, як
правило, обумовлює термінологічну малограмотність дітей на письмі та в
усному мовленні, нерозуміння мови навчальної дисципліни.
Утворення понять у свідомості учнів, теж заслуга вчителя, бо це все
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здійснюється різними способами, які включають складну розумову діяльність над засвоєнням словесно-теоретичних узагальнень, висновків з різних видів спостережень та дослідів.
Способи формування вчителем біологічних понять:
1. Формування поняття відбувається шляхом переходу від чуттєвоконкретного до абстрактного, від абстрактного до конкретного, що в результаті призводить до його визначення.
2. Формування поняття одразу починається з його визначення, потім здійснюється конкретизація та узагальнення. При цьому використовуються такі шляхи:
− індуктивний - перехід від окремого до загального;
− дедуктивний - перехід від загального до окремого;
− дедуктивний - перехід від складного до простого;
− традуктивний - від окремого до окремого, від загального до загального.
Вчитель повинен проводити таку роботу над формуванням
понять:
1. Нагромадження спостережень і створення понятійної бази для
введення нового поняття.
2. Вияв суттєвих ознак поняття.
3. Синтезування окремих ознаку визначенні поняття.
4. Вибір та аналіз конкретної ситуації, що забезпечує уточнення ознак.
5. Встановлення зв'язків, відношень даного поняття з іншим поняттями.
6. Конкретизація і розвиток поняття.
7.Застосування понять. [1].
Причини викривлення термінів і слів полягають в нерозумінні внутрішніх зв'язків між поняттям і про значення їх, а також у невмінні зробити
морфологічний аналіз терміну. Особливу увагу при цього слід приділяти
семантизації, тобто осмислення значення терміна. У семантизації часто
потребують і українські назви, які стали спеціальними термінами Один з
недоліків існуючих шкільних підручників і посібників з біології-зовсім недостатнє розкриття в них етимології наукових термінів. Ось чому вчитель
змушений у багатьох випадках сам вишукувати витоки походження слова,
а це, як правило, нелегко. Відомо, що далеко не всі учні засвоюють термінологію з першого прочитання або прослуховування. Для того щоб полегшити цей процес засвоєння, багато вчителів у ряді випадків вдаються до
термінів-замінників, але такий прийом не завжди приносить бажаних результатів.
Міркуючи теоретично, можна припустити, що заміна одних термінів
іншими, більш простими і зрозумілими, повинна сприяти розумінню і запам’ятовуванню матеріалу. У деяких випадках терміни - «заміняння дійсно
корисні, але таких випадків дуже небагато. Набагато частіше вони не
тільки не сприяють засвоєнню, але значно ускладнюють його, так як терміни-замінники, як правило, фіксують будь-яку одну недостатню ознаку
предмета, надається не правдивими орієнтаціями. Наприклад, досить часто учні в зоологічних книгах читають, та й на уроках чують термін «пташиний базар». Первісне смислове навантаження цього словосполучення
пов'язане з характеристикою місця, де продають птахів. Застосовують цей
термін в основному при характеристиці скупчення птахів в окремих місцях
при їх перельотах. Послідовно, цей термін відноситься до не правдиво

232

орієнтаційних.
Прагнення деяких учителів спростити утворений матеріал на основі
винятку наукових термінів - шлях помилковий. Він створює незручності:
використовується багато часу на перерахування, описи, додаткові тлумачення, мова втрачає чіткість, точність викладу. Вживаючи термінизамінники, слід виходити з того, що слово відіграє істотну роль у формуванні поняття. Слід враховувати, що особливі труднощі для учнів представляють назви і терміни латинського або грецького кореня, які не можуть
бути свідомо сприйняті без знання стародавніх мов. Тому в біології уникають використання латинських назв в тих випадках, де вони можуть бути
замінені українськими. Там, де наукові іноземні терміни не мають еквівалентів українською мовою, вони даються у звичайній транскрипції. У зв'язку з цим слід чітко виписувати такі назви і терміни на класній дошці,
звернувши особливу увагу на написання. На практиці далеко не всі вчителі користуються даними прийомом і ще в більш рідкісних випадках вимагають від учнів запису термінів у зошит з відповідним поясненням.
Робота над кожним терміном, формулюванням або визначенням дозволяє вчителю перевірити правильність розуміння учнями сутності понять, а також попередити спотворення на самому початку їх формування.
Інакше кажучи, необхідно ретельно працювати над змістом поняття, це
буде сприяти кращому запам'ятовуванню терміна, формулювання визначення.
Аналіз досвіду роботи вчителів показав, що лише цілеспрямована
робота над змістом поняття приводить до глибокого запам'ятовування
термінів, у той час як акцент робиться тільки на словникову роботу без
належного об'єктивного пояснення [2].
Формування біологічного словника та мови учнів складна і клопітка
справа. Як показує педагогічна практика та аналіз методичної літератури,
цьому питанню досі не приділялось достатньої уваги. Проте володіння
біологічною термінологією, дозволяє вчителю досягти значних позитивних
результатів у засвоєнні учнями біологічних знань.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ
Хроленко М.В., Сакунова Ю.С.
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка
Подолання екологічної кризи, яка вразила всі континенти земної
цивілізації, в сучасних умовах може здійснюватись тільки в межах сформованої екологічної відповідальності як особливої специфічної і, певно, найістотнішої форми відповідальності в цілому.
Екологічну відповідальність ми визначаємо як сукупність поглядів,
знань та переконань, що відображають цілісний, динамічний характер
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функціонування системи „суспільство – природа” і визначають регуляцію
та контроль власної поведінки у природі.
Необхідність психолого-педагогічного дослідження проблеми формування екологічної відповідальності учнів зумовлена потребою формування екологічно орієнтованої особистості. Психолого-педагогічні аспекти
формування екологічної відповідальності стосуються її структури. Вивчення структури досліджуваного явища допоможе знайти ефективні шляхи
екологічної освіти і виховання, більш дієво впливати на індивідуальну
відповідальність, постійно піднімати її рівень, який повинен відповідати
сучасному стану взаємодії суспільства та природи. Саме тому виникла
необхідність детально зупинитися на структурі екологічної відповідальності.
Структура даного феномену розглядалась дослідниками в різних
аспектах. Так, С.Д..Дерябо та В.А.Ясвін запропонували чотирьохкомпонентну модель екологічної відповідальності, за якою її структура розглядається як сукупність уявлень про взаємозв’язки у системі «людиниприрода», відповідних стратегій та технологій взаємодії з неюю[1, 245].
Вітчизняні дослідники під керівництвом В.О.Скребця розглядають
структуру екологічної відповідальності як сукупність суспільного досвіду
екологічної взаємодії покоління, атрибутів соціального культурноісторичного досвіду, спрямованості на об’єкти та явища екологічної діяльності, суб’єктивної приналежності [2,6]. Деякі вчені до структури екологічної свідомості відносять також систему моральних та юридичних норм,
запропонованих суспільством; індивідуальне відношення до природи.
Отже, не дивлячись на різноплановість у виділенні компонентів екологічної відповідальності, треба відмітити наявність у більшості концепцій індивідуального відношення до природи та суспільного досвіду екологічної
взаємодії.
У структурі екологічної відповідальності ми виокремлюємо наступні
компоненти: компонент форм відображення (відчуття, сприймання, установки, уявлення, пам’ять, мислення); емоційно-вольовий компонент(емоції, почуття, воля); компонент досвіду (знання, вміння, навички,
звички, практична діяльність); компонент спрямованості (інтереси, потяги,
бажання, ідеали, світогляд, переконаність); мотиваційний компонент (потреби, мотиви, стимули).
Розглядаючи компонент форм відображення, потрібно відмітити, що
він включає основні пізнавальні процеси, за допомогою яких учні постійно
збагачують свої знання. У процесі екологічного виховання учнів важливо
сформувати такі уявлення: про складність системи внутрішніх взаємозв’язків у природі, про енергетичний обмін між техносферою і біосферою, про світ природи як про духовну цінність, про взаємозв’язок природних умов і розвитку суспільства [3, 126].
Важливим структурним компонентом екологічної відповідальності є
емоційно-вольова сфера. Почуття до природи можуть бути відносно стійкими і короткочасними. Стійкі почуття можуть супроводжуватися різними
короткочасними емоціями, що теж є показником відповідного ставлення
людини до того чи іншого явища природи
На формування екологічної свідомості значний вплив справляє компонент досвіду. Екологічне знання – це перевірений практикою логічний
результат процесу пізнання природи, її екологічних взаємозв’язків, адекватне відображення її в свідомості людини у вигляді екологічних уявлень,
понять, суджень, теорій [3, 97].
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Наступним компонентом структури екологічної відповідальності є
спрямованість особистості. Важливим елементом цього компоненту є інтереси. Виявлення інтересів учнів до екологічних аспектів допомагає вчителю формувати відповідні почуття, а через них і екологічну відповідальність
особистості в цілому. В процесі екологічної освіти та виховання потрібно
концентрувати інтереси студентів, спрямовувати і поглиблювати основні
інтереси у плані природоохоронної діяльності.
До мотиваційного компоненту входять потреби, мотиви та стимули.
Першоджерелом поштовху учня до екологічної діяльності є задоволення
своїх потреб. Система потреб складає ядро особистості. Необхідність
спілкування з природою включена в структуру як біологічних і зв’язаних з
ними матеріальних потреб, так і ідеальних ( духовних, культурних ) потреб знання природи, смислу життя, існування.
Отже, структура екологічної свідомості багатокомпонентне утворення. Екологізація відповідальності неможлива лише шляхом впливу на
будь-який її компонент, наприклад, шляхом засвоєння нових екологічних
знань. Тому потрібно знати взаємозв’язки та особливості формування компонентів екологічної відповідальності і впливати на всі її підструктури з
метою формування цього феномену та його зміни як цілісного утворення.
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Ваш Світлана Іванівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Вірченко Віталій Михайлович — старший науковий співробітник відділу ліхенології та бріології Інституту ботаніки імені В.Г.Холодного НАН України
Власенко Наталія Олександрівна — асистент кафедри математичних і
природничих дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Войтенко Світлана Іванівна — вчитель біології Великорублівської ЗОШ
I-III ступенів Котелевського району Полтавської області
Войткевич Наталія Ігорівна — магістр факультету агротехнології та
екології Таврійського державного агротехнологічного університету
Волжан Аліна Анатоліївна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Волощенко Вікторія Вікторівна — кандидат ветеринарних наук, Доцент кафедри екології та біотехнології Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Воронцова Світлана Сергіївна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Гапон Світлана Василівна — кандидат біологічних наук, професор
кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Гапон Юрій Васильович — вчитель біології спеціальної ЗОШ №39,
м. Полтава
Гармаш Ольга Іванівна — магістрант кафедри біології людини і тварин
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Гнєзділова Вікторія Ігорівна — Інститут природничих наук Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.
Гомля Людмила Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Гордієнко Оксана Вікторівна — викладач Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії
Горшкова Лідія Михайлівна — кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біології та основ сільського
господарства Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Грицай Ірина Анатоліївна — старший викладач кафедри екології та
охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Грицай Наталія Богданівна — кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри біології
Грунтковська Тетяна Георгіївна — інженер лабораторії генетичних
досліджень та біоінформатики Науково-дослідного інституту Азовського
моря м.Бердянськ
Губська Марина Сергіївна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Гужва Альона Миколаївна — студентка природничого факультету
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Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка .
Гуржій Олена Олександрівнстудентка — природничого факультету
групи П-33 Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка
Гусаренко Світлана Сергіївна — студентка природничого факультету
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В.Г. Короленка
Густодим Ірина Миколаївна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Д’яконов В.І. — Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка
Дзюбенко Дмитро Анатолійович — студент природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Дубина Антоніна Олександрівна — кандидат біологічних наук, доцент
Дніпропетровського наіонального університету імені Олеся Гончара
Дубина Тетяна Сергіївна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Дудник Андрій Васильович — кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри грунтознавства та агрохімії Миколаївського державного
аграрного університету
Дулій Валентина Олександрівна — завідуюча філією Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Дядечко Марина Григорівна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Жамардій Валерій Олександрович — магістрант кафедри педагогічної
майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка
Закалюжний Віктор Маркович — кандидат геолого-мінералогічних
наук, доцент, завідувач кафедри біології людини і тварин Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Зуб Оксана Володимирівна — асистент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Іванов Б.И. — доктор философских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник сектора истории технических наук и инженерной деятельности. Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и
техники им. С. И. Вавилова РАН г. Санкт-Петербург, Россия.
Карпенко Юлія Григорівна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Карпенко Юрій Олександрович — к.б.н., доцент, завідувач кафедри
екології та охорони природи Чернігівського державного педагогічного
університету імені Т.Г.Шевченка
Кірікова Тетяна Олексіївна — молодший науковий співробітник АзовоЧорноморської орнітологічної станції
Книш Олександра Олександрівна — аспірант кафедри фізіології та
інтродукції рослин Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара
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Коба Євгенія Володимирівна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Коваленко Нінель Павлівна — кандидат сільськогосподарських наук,
доцент Полтавського університету економіки і торгівлі
Коваль Лариса Володимирівна — асистент кафедри біології та основ
сільського господарства Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Козуб-Птиця Вікторія Вікторівна — кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Донецького ботанічного саду НАН України
Колєсніков Леонід Олегович — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри екології та ботаніки Полтавської державної аграрної академії.
Корчака Марина Вікторівна — учениця 11 класу Великорублівської
ЗОШ I-III ступенів Котелевського району Полтавської області, вихованка
Очно-заочної біологічної школи Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.
Корчан Наталія Олекксандрівна — асистент кафедри біології людини і
тварин Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.
Короленка
Кравченко Людмила Володимирівна — студентка 5 курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка
Крикун Яна Іванівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагоігчного університету імені В.Г. Короленка
Кусайло Анжела Олександрівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка
Кушнір Людмила Миколаївна — кандидат географічних наук, доцент
кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Лащенко Валентина Федорівна — старший викладач кафедри біології
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Лисенко Олена Вікторівна — студентка Таврійського державного агротехнологічного університету
Лихолат Юрій Васильович — завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин, д.б.н., професор
Лобань Лариса Олексіївна — кандидат біолгічних наук, доцент кафедри ботаніки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Малаканова Лариса Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогічної майстерності та менеджменту ПНПУ
Марушкіна Олена Олександрівна — студентка Таврійського державного агротехнологічного університету
Матвієнко Віта Володимирівна — студентка Таврійського державного
агротехнологічного університету
Маховська Любов Йосипівна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри біології та екології Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Миленька Мирослава Миронівна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника
Минаєв Олександр Володимирович — магістрант кафедри педагогіч-
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ної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Мирошниченко Оксана Миколаївна — студентка факультету природничої та фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Мицик Леонід Павлович — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри геоботаніки, грунтознавства та екології Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара
Мокляк Аліна Олексіївна — завідувач відділу екології та охорони природи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Мусієнко Марина Володимирівна — магістрант кафедри географії та
краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка .
Нестер Анатолій Антонович — кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Хмельницького національного університету.
Ніколаєва С.А. — аспірант кафедри екології та ботаніки Полтавської
державної аграрної академії.
Новописьменний Сергій Анатолійович — асистент кафедри біології
людини і тварин Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка
Одерій Олексій Володимирович — кандидат юридичних наук, доцент,
полковник міліції, начальник кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
ім.Е.О.Дідоренка
Оніпко Валентина Володимирівна — кандидат сільськогосподарських
наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка —
Орлова Лариса Дмитрівна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка
Остапенко Станіслав Олегович — учень 10 класу Красногорівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Великобачанської райдержадміністрації Полтавської області, вихованець Очно-заочної біологічної школи
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Остапенко Тамара Миколаївни — вчитель біології Красногорівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Великобагачанської райдержадміністрації Полтавської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
старший вчитель.
П’ятницька Яна Дмитрівна — студентка природничого факультету
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В.Г. Короленка
Павліченко Людмила Сергіївна — магістрант кафедри педагогічної
майстерності Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка.
Павлюкова Наталія Федорівна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри фізіології і інтродукциї рослин Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара.
Панасенко Тетяна Василівна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
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Панченко Вікторія Сергіївна — магістрантка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Пашков Анатолій Павлович — канд. техн. наук, ст. наук. спів. академік, доцент кафедри екології факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Міжнародної академії
культури безпеки, екології та здоров’я.
Педько Сергій Віталійович — студент природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Передерко Леся Петрівна — аспірант кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Петрова Тетяна Миколаївна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Пивовар Ніна Михайлівна — доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Писаренко Віктор Микитович — доктор сільськогосподарських наук,
ректор Полтавської державної аграрної академії, професор кафедри екології та ботаніки Полтавської державної аграрної академії.
Подзерей Роман Вікторович — викладач кафедри хімії та екології
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Попельнюх Віктор Васильович — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри екології і охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Поташов Юрій Миколайович — кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедр ботаніки та фізіології рослин Харківського національного
аграрного університету імені В.В.Докучаєва.
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