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РОЗДІЛ 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННОГО СВІТУ:
ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА

ЛЮБОВ ДО ЖИТТЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Гриньова М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Без любові до життя академік В.І. Вернадський не створив би
вчення про ноосферу. За В.І. Вернадським, любов викликала до прояву
невиявлений світ і наповнила його множинністю форм і фарб. Вона дала
можливість з'явитися зіркам, які живлять енергією Космос. Вона підтримує
Всесвіт, що розвивається.
Любов — це той простір, в якому тільки й можливе життя у всіх його проявах. Вона, як повітря, проникає в усе, що нас оточує.
В.І. Вернадського завжди цікавили дві речі: з одного боку — жива речовина, з іншого – людська речовина. Це рівновиважені складові, які визначають присутність тієї чи іншої субстанції у світі. Жива речовина – як трансформатор геологічних структур, процесів і сил, людство – як новий регулятивний механізм універсуму, зокрема за допомогою розуму.
За В.І. Вернадським, розвиток людства – негентропійний процес,
тобто процес впорядкування світу, впорядкування як силами еволюційними, тобто живою речовиною, яка творить порядок із безпорядку, перетворює неживу, неорганічну матерію в живу речовину, і своїми функціями,
зокрема асиміляцією і трансформацією енергії. Надалі негентропійність
посилюється впорядковуючою функцією наукової людської спільноти, яка
силою свого розуму посилює еволюційну впорядкованість сущого за допомогою діяльності та культури. Саме через людську дію і, насамперед, дію
по пізнанню світу і по втіленню отриманих знань у реальність як створення штучного сконструйованого світу, здійснюється антиентропійна діяльність людини [4].
Системоутворюючим
началом
цивілізаційного
поступу
В. Вернадський вважав онтологічну основу цінностей і творчості, тобто
наявність у житті людини смислів буття та творення світу – матеріального і
духовного. У своєму щоденнику 18 липня 1916 р., перебуваючи на Іртиші
з робочою поїздкою, вчений занотовує: «Цінність створюється не лише
капіталом і працею. Однаковою мірою необхідні для створення предмета
цінності і творчість. Їх може привнести в справу третя категорія осіб, відмінна за своєю участю у справі та за своїм складом і від робітника, і від
капіталіста…».
До засадничих ознак культурного та цивілізаційного простору
В.І. Вернадський відносив внутрішню толерантність і терпимість щодо
представників різних поглядів один до одного. Цю обставину він, не без
деякого здивування, зафіксував влітку 1917 р., перебуваючи у своїй садибі Бутова Кобила на Полтавщині. У листі до дружини від 21 липня 1917 р.
науковець зазначає: «Посеред інших книг, які читаю, читаю зараз Біблію.
І якось дивно, одночасно я бачу і відчуваю в ній відображення найнесумісніших і різко відмінних настроїв моєї особистості. Я одразу на неї дивлюсь
з несумісних точок зору і відчуваю ціле і єдине. Мені часто здавалось, що
одна й та сама людина про одне і те ж в один і той же час може мислити
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різне і не поєднуване в одне і, водночас, відчувати єдине. І тепер це я
яскраво переживаю під час читання біблії…» [4, 157].
Наведені роздуми вченого прикметні з декількох позицій.
В.І. Вернадський, людина глибоко раціоналістична, звертається до Біблії.
Стимулом до цього, очевидно, могли бути насамперед руйнівні події, які
відбувалися, як зовнішні (Перша світова війна), так і внутрішні (потрясіння
в імперії). У Біблії, де таких подій дуже багато, вчений міг шукати історичний досвід розв’язання глобальних проблем та виходу з кризи. Варто
також пам’ятати, що Біблія – не лише величний пам’ятник людської духовності, але й відображення здобутків найвеличніших цивілізацій давнини.
Також важливо, на що саме звернув увагу В.І. Вернадський у Святому
Письмі, що свідчить про таку світоглядну налаштованість мислителя, на
такий спосіб його думання та діяльності. Поза сумнівом, у своїх взаєминах
із колегами, громадянами, владою він якраз дотримувався принципів толерантності, взаєморозуміння і терпимості.
Причина такого тривалого затвердження в думках і вчинках людей
Навчання Любові полягає у вільній волі. Вільна воля — Божественний дар
людині, і в цьому вона подібна до Творця. Людство може тільки добровільно ствердити – «в основі – життя Любов». Насадження любові через владу
і силу неможливо, так як перетворює любов у ненависть. Все темне стверджується через страх. А все світле – тільки через Любов.
Життя окремої людини і всього людства – це довгий досвід страждань, підсумок якого – Любов. Ми всі живемо тільки для того, щоб навчитися Любові. І коли нам вдається зустріти відблиск Любові в одному конкретну людину чи явище життя, ми відчуваємо себе по-справжньому щасливими.
ХІХ століття дало людству цілу низку відкриттів, що розкривали
глибинну сутність світу: закони збереження матерії та енергії, теорію еволюції живого, клітинну теорію живого, закони термодинаміки тощо. Але ще
не існувало концепції яка б узагальнила і поєднала висновки багатьох
наук, дала б цілісне уявлення про світ живих і неживих тіл і місце в ньому
людини. Саме Вернадському судилося створити подібне вчення, яке дістало назву вчення про біосферу, або біосферологія.
Ще зовсім юним Вернадський фіксує у щоденнику 18 травня 1884
р., що хоче все і скрізь побачити сам. А через десятиріччя в листі до дружини 16 серпня 1894 р. пише: «Мені здається, я підмічаю закони. Відчуваю потуги мислі охопити відразу картинно землю як планету. Як це важко! Але мені здається, з кожним разом все зрозумілішою стає картина, і
мені інколи блищить перед розумовим поглядам загальна схема хімічного
зародження Землі...»[5]. Так зароджувалось, по суті, найвизначніше відкриття наступного, XX, ст., а саме – вчення про біосферу.
Та поки що вчений лише підступав до цього узагальнення. Проводив експерименти, вивчав дані різних галузей знань, ознайомлювався з
відповідними природними явищами. Скажімо, інформація про ймовірну
масу хмари африканської сарани у мільярди тонн пробудила у Вернадського думку про потужності біологічного перерозподілу атомів, про живу
речовину як геологічну силу планети. Однак вирішальний прорив до нової
теорії стався пізніше, до того ж якраз під час перебування дома, в Україні.
Ось як про це пишуть дослідники біографії Вернадського: «Численні свідчення – документи, спогади, листи, як надруковані, так і виявлені в архівах, дають змогу стверджувати, що основні наукові концепції про біогеохімічні процеси, про космічну і планетарну роль живої речовини були сформульовані вченим у період перебування його на Україні – на Старосільській біологічній станції неподалік від Києва, в с. Шишаки поблизу Полтави,
в Києві (Українська Академія наук, Київський університет), в Сімферополі
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(Таврійський університет, де він був деякий час ректором у 1920 р.), в
Петрограді (1921- 1922 рр.)» [5].
Академік Вернадський не дає однозначного визначення біосфери,
прагнучи, мабуть, довести до читача, наскільки це складно організована
та водночас відкрита зовнішнім впливам система. Можна вважати, що під
цим утворенням Вернадський розумів сферу існування живої речовини,
особливу оболонку, яка складається з трьох-чотирьох геосфер: твердої
кори вивітрювання, рідкої геосфери (вода), тропосфери (нижні шари атмосфери) і, ймовірно, стратосфери (верхня товща атмосфери). З урахуванням потужності кожної зі сфер неважко визначити, що товщина біосфери
максимально може сягати кількох десятків кілометрів. По суті, це тонка
плівка на поверхні планети, як про це неодноразово заявляв і Вернадський. Та неможливо порівнювати з фізичними розмірами роль цієї «плівки»
в історії Землі.
Вернадський вважав, що біосфера геологічно вічна, що існує низка
колишніх біосфер, низка товщ земної кори (метаморфічна, гранітна, частково – осадочні породи) біогенного походження. Жива речовина при цьому є геологічною силою, котра трансформує низку інших геологічних оболонок планети. На останньому етапі розвитку біосфери головною геологічною силою на планеті вже стає діяльність одного з видів живих істот, а
саме – людини розумної.
З урахуванням подальшого розвитку вчення про біосферу нині феномен цей визначається таким чином: «Біосфера – це глобальна система,
що автоматично регулюється і програмується, розвиваючись у просторі та
часі, це природно- історична система, в якій постійно діють своєрідні ймовірнісні та детерміновані процеси і яка акумулює й трансформує величезні
ресурси енергії, речовини та інформації».
Отже, біосфера – це одна із земних геологічних оболонок, де існувало, існує чи може існувати життя. Біосфера – це динамічно організоване
ціле, функція якого полягає в поглибленні, асиміляції, перетворенні та
перенесенні енергії та речовини. Інакше кажучи, в обширах Універсуму
біосфера виконує ентропоруйнуючу, тобто антихаотичну, впорядковуючу
суще, функцію.
Тому біосфера як ціле увіходить у більш широке утворення – своє
геокосмічне оточення; як закономірний етап еволюції матерії – вона виконує космічну функцію зниження ентропії (невпорядкованості) та організації матерії; як утвір системний – складається з впорядкованих, функціонально поєднаних потоків речовини та енергії, організованих, у свою чергу,
в незліченні системи нижчого
Особливо
слід
наголосити
на
принциповій
рисі
вчення
В.Вернадського про ноосферу. Ця система виступає для вченого і як окреме природне тіло, і, водночас, є певним станом біосфери – нехай вищим,
нехай особливим, але все ж станом біосфери. Ноосфера Вернадського –
феномен багатовимірний. Ось лише деякі характеристики її: трансформація біосфери в ноосферу – природний процес, що розпочався у «постпліоценову добу»; його трансформуюча сила – мозок, думка людини; постання ноосфери прискорює темпи геологічних процесів; ноосфера не є тимчасовим і плинним у розвитку біосфери, а неминучим її станом; творення
ноосфери ще тісніше закорінює людину в земну природу; ноосферне формотворення та його міра залежать від стану розвитку наукової думки – за
концентрації останньої можливі «вибухові» зрушення та ін. «Ми знаходимося у стані ноосфери» – ці слова В.Вернадський підкреслив у меморіальному слові на честь пам'яті А.Павлова у 1940 р [2]
Ноосфера – це царство розуму, і головним критерієм її розбудови,
особливо в останні століття історії, є організована наукова думка сукупно-
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го людства. Водночас це не стан, а процес: «Біосфера перейшла чи, правильніше, переходить у новий еволюційний стан – в ноосферу, перетворюється науковою думкою соціального людства» [3]. Тим часом, для розбудови та зміцнення ноосфери важлива не лише наукова робота, створення центрів пізнання, енергійне поширення та поглиблення народної освіти,
але й вивершення демократичних і соціальних інституцій, тобто проведення роботи, яка не знає ні національних, ні державних кордонів, по досягненню всепланетного єднання людей.
Отже за В.Вернадським, еволюційний процес має особливе значення в тому, що він творить нову геологічну силу – наукову думку соціального людства. В класичних викладах концепції ноосфери маємо оптимістичний погляд на майбутнє – патріотизм, утворення цінностей життя – краси,
гармонії, добра, що закорінені в любові до людини.
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РОЗДУМИ ПРО БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Цебржинський О.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
В літературі достатньо описано роль біорізноманіття — екологічну,
еволюційну, естетичну, господарську [1; 2; 5]. Але час вносить інші аспекти.
Життєвий цикл клітин закінчується у кращому разі поділом, у гіршому – апоптозом або некрозом (в організмі людини більш 100 видів клітин). Кожен організм по закінченні онтогенезу помирає від накопичення
генетичних помилок, сукупної дії екологічних факторів, дизадаптації. Це
сприяє виживанню нового покоління даної популяції, виду. Аналогічно
види після стадій біологічного прогресу, стабілізації доходять до стадії
біологічного регресу, що виражається у зменшенні чисельності особин
виду, його ареалу, адаптованості до змін зовнішнього середовища. Вважається, зараз існує більше 8,7 млн видів еукаріотів, що складає 3% від тих,
що існували в історії біосфери.
Кожне утворення виду супроводжується зміною системних відношень у біогеоценозі, тобто або вид займає спустілу екологічну нішу, або
створює нову. Кожен вид вписується в систему харчових ланцюгів, інших
екологічних
відносин.
За
рядом
авторів
(А.А. Богданов,
1989;
К.Л. Берталанфи, 1969) однією з закономірностей систем є збільшення їх
стійкості з підвищенням чисельності та різноманіття її елементів.
Суттєву роль утворення та загибелі видів відіграють зміни довкілля
(клімату, хімічного складу води, атмосфери, літосфери, рівня дії сонячної
радіації, падіння космічного тіла тощо), особливо у ділянках перехідного
середовища (степ – ліс, луки – болото, берег – річка) (С.В. Савельев,
2002) на околицях розміщення популяцій. Зміна видів у біогеоценозі сприяє екологічним сукцесіям та є нормальним процесом у еволюції.
Одним із факторів регуляції чисельності особин виду є віруси та
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бактерії, хоча у них є й інша функція – віруси переносять у генотипи організмів еукаріот гени бактерій, у яких значна мутаційна активність. Вважається, що такі транспозиції є одним з факторів макроеволюції
(В.А. Кордюм, 1982).
Вимерли псилофіти, трилобіти, ящери внаслідок різних причин без
участі людини. Антропогенез сприяв загибелі певних видів тварин (наприклад, неандертальців, мамонтів, стелерових корів) та в меншій мірі рослин, зниженню чисельності представників видів (вовків, тигрів, бізонів,
тощо – до 40% видів еукаріот, частина яких занесена до Червоних книг.
Багато заходів спрямовано на збереження зникаючих видів (відтворювання схрещуванням, використанням ДНК викопних організмів палеонтологічного літопису, створення заповідників, вирощування у зоопарках
та ботанічних садах, регуляція чисельності відстрілу тварин, збирання
трав – кормових, лікарських, медоносних). Є можливість створення банку
тканин (у тому числі гербарії) і ДНК з метою майбутнього відтворення
організмів виду.
Як і лікування летальної хвороби людини, проведення реанімаційних заходів, констатація гибелі, так і в житті людини, що займається спортом та здоровим способом життя, можливі хвороби, необхідне старіння зі
старечими хворобами та хворобами, що супроводжують старіння, одна з
яких призводе до смерті. Така ж ситуація з життям виду – виникнення,
розквіт, згасання, животіння, зникнення. Вище наведені реанімаційні
заходи, що проводить людина зі зникаючими видами, можуть лише загальмувати процес їх вимирання, але не зробити його зворотним. Крім того,
ці заходи гальмують виникнення нових видів; близькі приклади: неможливість нового утворення життя при існуючому, нового антропогенезу з
мавп при існуючих людях.
Сприяють збереженню біорізноманіттю також природні та антропогенні міграції тварин та насіння рослин, що дає адвентивні види [3; 4], але
наслідки цього непередбачувані, у тому числі витіснення новими видами
старих та заповнення їх екологічних ніш.
Іншою проблемою біорізноманіття при домінуванні людства є наявність монокультурних агробіоценозів із видами паразитами, шкідниками,
бур’янами. Ще одним моментом сприяння збільшення біорізноманіття є
штучне створення видів. Мається на увазі не тільки селекційна робота із
виведення нових штамів бактерій, сортів культурних рослин, порід сільськогосподарських тварин, а й створення ГМО. Це дуже перспективна і дуже
економічно вигідна сфера наукового аграрного виробництва.
Для селекційних цілей використовують мутагенез, що індукований
радіацією або хімічними чинниками, де не з’ясовані інші гени, що випадково змінилися. Виробництво ГМО відбувається шляхом внесення вектором
(вірус, плазміда, бактеріофаг) певного гена у генотип (транспозиція штучна і спрямована), але не вказує місце гену. Тому можливе включення
мовчазних сусідних генів із летальною дією. Стійкість до шкідників може
крізь перенос пилку на дикі види давати стійкі бур’яни; можлива алергізація від ГМ сої, помідорів з генами лосося, але у цілому ГМО мало шкідливе
та економічно вигідно. Можливо зробити зверх токсичні, зверх паразитичні види, утворити химерні організми з генами рослин і тварин, що будуть
представниками нових царств, типів, класів.
Є причта про буддиста, який обійшов на своєму шляху кліща, не
розчавивши його, а через деякий час його дочка у великих муках померла
після укусу кліща від енцефаліту. Для людини шкідливі певні види бактерій, найпростіших, паразитичних червів (але у зоопарках зебри без них
гинуть), членистоногих (кліщі, комахи). Тому захист деяких видів є не
доцільним, наприклад, видів безхребетних тварин отруйних та переносни-
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ків збудників хвороб. Хоча можливо їх вирощування для медичних та
військових цілей; так, токсин збудника сонної хвороби (трипаносома) від
переносника мухи цеце вбиває пухлинні клітини, тетродотоксин риби фугу
зомбує людину, рицина дає токсин рицин, що має летальну відстрочену
дію. Але екологічні ніші цих організмів займуть інші, можливо з більш
негативними для людини властивостями.
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ТУРУНИ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ПРИ ОРГАНІЧНОМУ
ЗЕМЛЕРОБСТВІ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Писаренко В.М., Колєсніков Л.О., Ніколаєва С.А.
Полтавська державна аграрна академія
Органічне сільське господарство представляють як метод подолання екологічної кризи, але потенційні наслідки його ведення на екосистему
не вивчені [11]. У зв’язку з цим виникла необхідність моніторингу агробіоценозів для оцінки змін, що відбуваються в них при органічному вирощуванні культур.
Важливе значення у природних саморегуляційних процесах агроекосистем при органічному землеробстві належить турунам, адже відома
екологічна роль їх як природних хижаків шкідників сільськогосподарських
культур, а також регуляторів чисельності та видового складу бур’янів [13].
Встановлення впливу агрономічної практики на комплекси турунів
чи окремі їх види в Україні є складним завданням через незначну поширеність органічного землеробства, проте такі дослідження проводилися за
кордоном.
Так на території центральної Європи в результаті порівняння встановлено, що видове багатство було значно вище в органічних агроценозах. У середньому на органічних полях було на 34% більше видів турунів,
ніж на звичайних [15]. У Великій Британії із 16 дослідників лише чотири
виявили зворотне, а решта повідомили про зростання численності та видового різноманіття карабід на органічних полях [12].
Однак, різниця у кількості видів у різних органічних господарствах
теж може бути суттєвою. Так у британській Колумбії при вивченні турунів
у шести комерційних органічних яблуневих садах дослідники відмічали від
11 до 21 виду карабід на сад [14]. У двох районах Данії комплекси турунів
вивчалися у довгострокових органічних сівозмінах. При цьому у одному із
районів було виявлено 22 види карабід, а у іншому їх виявили 46 [8].
Інформацію про збільшення численності комах при органічному землеробстві можна взяти до уваги, однак робити теоретичні висновки, які
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стосуватимуться інших характеристик комплексів турунів на основі іноземних досліджень не коректно, оскільки видовий склад комах у даному
випадку може бути досить відмінним [3]. Такі дані потребують певного
уточнення в конкретних умовах ведення органічного землеробства.
Мета наших досліджень полягала у вивченні та порівнянні карабідокомплексів у агробіоценозах за різних систем землеробства в Полтавській області.
Дослідження були проведені у 2007, 2009 та 2010 роках на виробничих посівах пшениці озимої та ячменю ярого в умовах інтенсивної, короткотривалої органічної та органічної систем землеробства. Технології вирощування культур відповідали особливостям застосовуваної системи. Для
збору комах використовували ґрунтові пастки.
У минулому столітті при вивченні фауни турунів у агроландшафтах
Полтавської області вивчався вплив на комах окремих елементів технології
вирощування: способу обробітку ґрунту, попередника та застосування
пестицидів. Вченими було досліджено комплекси турунів на пшениці,
ячмені, житі, горосі, буряках, кукурудзі [1, 4, 5]. Вивчення впливу системи
органічного землеробства на карабід у регіоні нами проведено вперше.
За період досліджень в агробіоценозах нами було визначено близько 70 видів турунів, проте спільними за всіх систем землеробства в досліджуваних агробіоценозах їх було всього лише близько половини.
Більшість закордонних дослідників, які порівнюють фауну турунів в
органічних і звичайних системах землеробства, повідомляють про високу
численність та видове різноманіття комах при органічному управлінні
агробіоценозами. Хоча значних відмінностей у фауні карабід в залежності
від системи землеробства в результаті наших досліджень не виявилося,
однак проведені дослідження дозволяють відзначити, що дійсно дещо
більшим біорізноманіттям карабідофауни все-таки відзначалися агроценози саме за тривалого ведення органічного землеробства. Поступалося за
даним показником короткотривале органічне землеробство. Найбіднішою
за видовим складом фауна турунів була за інтенсивної системи, якій притаманне максимальне антропогенне навантаження. Різниця у кількості
виявлених видів більш помітною була в агробіоценозах ячменю ярого. Як
правило, відмінність у видовому складі забезпечували види, представники
яких потрапляли в пастки одиничними екземплярами.
Дослідження, проведені на томатних полях за систем звичайного та
органічного землеробства в Каліфорнії, підтверджують наші висновки.
Науковцями теж було встановлено, що багатство видів вище при органічній системі, в порівнянні зі звичайною. При цьому шість із сімнадцяти
зібраних видів були знайдені тільки на органічно керованих ділянках [10].
Кількісні показники карабідокомплексів за різних систем землеробства відрізнялися суттєво. 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.
Мінімальною численність комах виявилася не за інтенсивної, а за
короткотривалої органічної системи. Такі результати не дивують. Подібна
інформація про зниження численності комах в ценозах та поступовому їх
збільшенні по мірі формування механізмів природної саморегуляції з часом
застосування агрозаходу зустрічається у вітчизняних публікаціях, які
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стосувалися досліджень впровадження безплужного обробітку, що є невід’ємним елементом системи органічного землеробства [6]. Іноземні вчені
у своїх роботах також зазначають, що органічне землеробство може зайняти багато часу до того, як користь від нього для біорізноманіття стане
очевидною [7].
В умовах довготривалого ведення органічного землеробства відмічено, що в досліджуваних агробіоценозах частка найбільш масового виду
Poecilus cupreus L. зростала на 5-10%, порівняно із аналогічним показником в умовах інтенсивного землеробства. Період високої динамічної щільності імаго даного виду в умовах довготривалого ведення органічного
землеробства був більш розтягнутим у часі. Подібні висновки зробили
вчені в результаті вивчення різноманітності та численності фауни твердокрилих за органічних і звичайних систем управління у Південній Англії.
Основний ефект від сільськогосподарської практики, на їх думку, полягає
у впливі на загальну чисельність комах і домінування певного виду. Автори відмітили нижчу видову різноманітність турунів за органічного управління. За поясненням науковців, вона була наслідком значного збільшення
домінування одного виду, у їх випадку Pterostichus melanarius Ill. [9].
Однак що стосується комплексу головних видів (3,2-100%), то за
всіх систем землеробства він був близьким за видовим складом, відрізнялося кількісне співвідношення видів, які до нього входили. У комплексі
головних видів турунів обов’язково були присутні Poecilus cupreus L.,
Harpalus distinguendus Duft., Pseudoophonus rufipes (Deg.), в агробіоценозах пшениці озимої ще й Poecilus punktulatus Schall, що характерно для
регіону [1,4,5].
Крім того, у складі комплексів фіксувалася наявність окремих видів. При інтенсивному вирощуванні культур в комплекс головних видів
входили представники роду Calosoma Web., чого не спостерігалося на
варіантах із органічним землеробством. Скоріше за все, така особливість
пов’язана із високою часткою у структурі посівних площ кукурудзи та
буряків цукрових, шкідникам яких у живленні надає перевагу даний вид
турунів.
В агробіоценозах пшениці озимої при органічному способі вирощування в число головних входили представники роду Amara Bon., які не
були масовими при інтенсивному вирощуванні. В агробіоценозах ячменю
ярого в жодному із варіантів досліду види роду Amara Bon. в комплекс
головних не входили, однак їх частка від загальної кількості відловлених
комах у варіантах із органічним землеробством зростала більше як у 2
рази. Підвищення їх численності було пов’язана з підвищеним рівнем
забур’яненості за органічного землеробства.
Є повідомлення закордонних дослідників про зв'язок між численністю турунів та різноманітністю вегетативних структур на органічних полях,
а також про позитивну кореляцію між видовим багатством та чисельністю
бур'янів і видовим багатством жуків [12]. Вітчизняні дослідники вказують
на те, що широке та тривале використання на полях сівозміни гербіцидів
веде до збіднення фауни турунів, так як гербіциди опосередковано призводять до зниження численності комах, зокрема видів роду Amara Bon.,
що пов’язано зі знищенням та пригніченням бур’янів, плодами та насінням
яких вони живляться [2].
Наші власні спостереження теж показали, що забур’яненість порівнюваних агробіоценозів перед збиранням урожаю в умовах довготривалого органічного землеробства майже удвічі, а в умовах короткотривалого
органічного землеробства більше як у два рази перевищувала аналогічний
показник при інтенсивному землеробстві, де для боротьби з бур’янами
застосовують гербіциди. При цьому у формуванні комплексів карабід зна-

10

чення матиме суттєва різниця біомаси бур’янів у агробіоценозах за різних
систем землеробства. В умовах органічного землеробства бур’яни мають
можливість розвиватися протягом усього періоду розвитку основної культури. Забезпечується високий рівень рослинного покриву за рахунок стеблостою основної культури та бур’янів. В умовах інтенсивного землеробства рослинний покрив протягом більшої частини періоду вегетації створюється основною культурою. Бур’яни ж в агробіоценозах через застосування пестицидів з’являються пізніше і через конкуренцію з боку основної
культури не розвиваються в такій мірі, як в умовах органічного землеробства. Більш високий рівень рослинного покриву за рахунок покривної культури та бур'янів у органічній системі позитивно впливатиме на численність
турунів.
Крім того, відзначимо, що в агробіоценозах ячменю ярого при органічному вирощуванні, не залежно від терміну застосування альтернативної системи землеробства, відмічено зменшення кількості видів, які входили до комплексу масових. В агробіоценозах пшениці озимої така закономірність відслідковувалася лише в окремі роки досліджень, в цілому ж
кількість видів на всіх варіантах досліду була майже однаковою.
Отже, проведені дослідження показали, що в умовах Лівобережного Лісостепу України органічне землеробство може впливати на біорізноманіття карабід. При довготривалому застосуванні системи органічного
землеробства в агроценозах відмічається значне збільшення загальної
численності турунів. Виявлено позитивний вплив органічного агровиробництва на найбільш масовий вид Poecilus cupreus L, а також відмічено
окремі відмінності у комплексі основних видів залежно від вибору способу
сільськогосподарської практики. Таким чином, впровадження системи
органічного землеробства у регіоні має перспективи для оптимізації комплексів турунів - одного із основних природних елементів саморегуляційних систем агробіоценозів.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ
БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В УКРАЇНІ
Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Люленко С.О.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Важливим кроком для зміцнення природоохоронної сфери стало
прийняття 28 червня 1996 року Конституції України, в якій стверджується,
що забезпечення екологічної безпеки та підтримання динамічної рівноваги
на території України є обов’язком держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (стаття 50) і
кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі та відшкодовувати
завдані ним збитки (стаття 66).
Окремого закону про збереження і збалансоване використання біо-
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логічного різноманіття в Україні немає, але ці питання регулюються чинними законами держави. Всі об’єкти рослинного і тваринного світу підлягають державній охороні, а їх спеціальне використання є платним на основі відповідних дозволів. Збільшення природно-заповідного фонду України
відбувається в основному за рахунок створення полі функціональних
територій – біосферних, природних заповідників, національних парків,
регіональних ландшафтних парків, лісомисливських господарств.
Згідно Закону України «Про мисливське господарство та полювання
(2000 р.)», право колективної та приватної власності «на окремі об’єкти
тваринного світу» або на «окремих мисливських тварин», вилучених з
природного середовища в установленому законодавством порядку, розведених в неволі або набутих іншим шляхом, не забороненим законодавством, передбачається. Разом з тим це право, згідно тих же законів, може
бути обмежене в інтересах охорони об’єктів тваринного світу.
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України передбачено
«створення нових вольєрних господарств з метою збільшення чисельності
мисливських тварин». План передбачає організацію впродовж 2008 р. у
кожній області України не менше ніж одного відповідним чином об лаштованого господарства. Для збільшення ємності мисливських угідь, а також
збагачення загального природного біорізноманіття доцільно створювати
вольєри для розведення мисливських звірів з наступним випуском частини
поголів’я у навколишні угіддя. Таке напіввільне розведення диких тварин
має зміст їхнього утримання у штучно створених умовах, де вони живляться переважно природними кормами, але не мають можливості вільно переміщатися за межі штучно ізольованої ділянки мисливських угідь.
За даними ФЕДЕА, у Європі загальна кількість диких копитних, що
вирощується у вольєрних умовах становить понад 700 тис. голів. За рік
тут заготовляють понад 6,8 тис. тонн м’яса, у тому числі половину – в
Німеччині, Франції та Ірландії. Загальна площа фермерських господарств
становить близько 50 тис. га.
Вольєрне розведення оленів у Німеччині набуло популярності у 70х роках минулого століття, а вже на кінець 90-х років у напіввільних умовах лише лані утримувалось близько 70-80 тис. голів. Напіввільним розведенням дичини у Німеччині займається близько 2,5 тис. підприємств.
У Франції в минулому столітті у вольєрних умовах утримувалося
близько 3 тис. голів. Приблизно така ж кількість тварин утримувалася на
фермах у Нідерландів, Угорщині, Словаччині, Чехії, Польщі.
Величезного досвіду з напіввільного розведення копитних набуло в
пантових господарствах Росії (Друри И.В., Митюшев П.В., 1963). Так зване
«парникове утримання» маралів та плямистих оленів практикується на
вівчарстві у таких світових центрах, як Австралія та Нова Зеландія. В цих
країнах в кінці 60-х років минулого століття було розпочато розведення
благородного оленя та європейської лані на обгороджених територіях.
Починаючи з 1973 р. аналогічні заходи почали проводитися в Німеччині,
пізніше – в Угорщині, Чехословаччині, Канаді, США. Вибір оленів та лані
був обумовлений високим забійним виходом м’яса, яке через низький
вміст холестерину відноситься до дієтичних продуктів і має вищу ціну, ніж
яловичина та баранина. Окрім того лань піддається доместикації, здатна
утилізувати рослинність перелогів і непридатних для землеробства земель
(Кравченко ). В Європі вихід м’яса у цього виду з одиниці площі вищий,
ніж у овець та великої рогатої худоби.
У Західній Європі перші спроби утримання оленів у напіввільних
умовах відбулися ще у XVII столітті. Проте зараз оленів і ланів розводять у
вольєрних господарствах майже усіх країн регіону. Для здійснення координації їхніх дій створена Федерація Європейських фермерів-оленярів
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(ФЕДЕА), що сприяє поширенню знань на Алтаї та Далекому Сході.
Запозичивши досвід вольєрного утримання диких тварин, у відповідності з чинним законодавством України на Вінниччині створено туристичне мисливсько-рибальське господарство «Вепр».
Приватне підприємство «Туристичне мисливсько – рибальське підприємство «Вепр» створене на основі рішення 13 сесії 5 скликання Вінницької обласної Ради від 25.10.2007 року на території урочища «Степашська березина» Басаличівського лісництва.
Одним з найважливіших завдань ведення мисливського господарства є раціональне використання мисливських угідь, тобто чисельність
мисливських тварин, повинна бути доведена до оптимальної господарсько-допустимої щільності, при якій тварини не завдають істотних збитків
лісовому та сільському господарству.
На території господарства «Вепр» існує розподіл загальної площі за
класами бонітету для оновлених видів мисливських тварин: олень, козуля,
кабан, лань європейська, муфлон, заєць-русак.
Створення штучної регуляції чисельності тварин дає можливість
випускати в угіддя для збагачення загального біологічного різноманіття.

ЕКОЛОГІЧНІ НІШІ ДОЩОВИХ ЧЕРВ’ЯКІВ
Бусленко Л.В., Іванців В.В.
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Екологічна ніша – поняття, що має широке впровадження в екології. Вона характеризує ступінь біологічної спеціалізації виду. Кучерявий В.
П., відзначає, що екологічна ніша – це система занять в тій системі видів,
до якої вона належить [1]. Гріннел Дж. вперше запропонував поняття
екологічної ніші для позначення основної одиниці поширення, в межах
якої даний вид утримує свої структурні та інстинктивні обмеження [4]. Він
зазначає, що на одній і тій же території не може бути двох видів, які б
тривалий час займали зовсім ідентичну екологічну нішу. Відзначимо, що
дане твердження передувало принципу конкурентного виключення Гаузе
Г. Ф. [5]. Зараз це називають просторовою нішою. Елтон Ч. перший, хто
надавав терміну “ніша” значення “функціонального статусу організму в
угрупуванні” [3]. Його увага була звернена на енергетичні відношення і
його варіант поняття можна окреслити як трофічна ніша.
Екологічну нішу за Хатчінсоном Г. Е., потрібно розглядати як багатомірну або гіперпросторову [6]. Її можна описати з допомогою кількісних
характеристик. Він диференціював екологічні ніші. Фундаментальна
ніша – найбільш “абстрактно заселений гіпероб’єм”, в якій вид не обмежений конкуренцією з іншими видами. Реалізована ніща – менший гіпероб’єм, який знаходиться в умовах біотичного обмеження. Тут дуже важливим є включення ефектів міжвидової конкуренції у визначенні реалізованої ніші.
Екологічна ніша – термін, який має важливе значення при розгляді
принципу конкурентного виключення. Зміст принципу Гаузе Г. Ф. полягає
в тому, що два види не можуть співіснувати в одному і тому ж біотопі,
якщо їх екологічні потреби ідентичні, тобто вони займають одну і ту ж
екологічну нішу [5]. Адже, відповідно до принципу конкурентного виключення два види з однаковими екологічними властивостям завжди
роз’єднані в просторових і часових межах. Жорстке обмеження веде до
просторово-часового розмежування і один з видів заселяє нову екологічну
нішу або піддається елімінації.
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Екологічна ніша – поняття більш об’ємне і включає в себе не тільки
фізичний простір, що займають організми, але й функціональну роль організмів в угрупуванні (можна сказати і трофічне положення) та його положення відносно градієнтів зовнішніх факторів – температури, вологості,
рН ґрунту і інших умов існування. Власне ці три аспекти екологічної ніші
зручно позначати як просторову нішу, чи нішу місця, трофічну нішу і багатомірну нішу (або як нішу гіпероб’єму). Відповідно до сказаного екологічна
ніша організму залежить не тільки від того, де він живе, але і включає
також загальну суму його вимог до оточуючого середовища.
З викладеного логічно витікає уявлення про відмінності у ширині
екологічних ніш. Екологічні ніші можуть бути відносно вузькими або відносно широкими. Ширина ніші, мабуть, корелюється ступенем спеціалізації
того виду, який його заселяє. Ряд екологів вказують на те, що ширина ніші
зменшується з підсиленням міжвидової конкуренції. Присутність в даному
угрупуванні ряду екологічно подібних видів сприяє утворенню вузької
спеціалізації і скорочення ширини екологічних ніш.
Ширина екологічних ніш дощових черв’яків в значній мірі залежить
від структури ґрунтового покриву. Власне плямистий характер середовища при агрегованому розподілі дощових черв’яків може забезпечити співіснування конкуруючих видів. Їхні норми реакції на ті чи інші едафічні
чинники можуть частково перекриватися. Один вид може домінувати в
екологічній ніші, інший – зустрічатиметься рідко. Тому ми часто зустрічаємо в агроценозах співвідношення між дощовими черв’яками Aporrectodea
caliginosa 90-95 % до A. rosea 10-5%.
В природних біоценозах листяних і мішаних лісів, пасовищах, лучних заплавах річок наявні реалізовані екологічні ніші Octodrilus
transpadanus. У формуванні екологічних ніш даного виду провідну роль
відіграють: високий вміст у ґрунті катіонів Са2+, Mg2+, нейтральна, слабо
лужна актуальна кислотність, високий вміст гумусу в лучних карбонатних
малопотужних ґрунтах, сірому-, темно-лісовому ґрунтах та чорноземах.
Відповідно до екологічної класифікації Bouché [2] O. transpadanus належить до нірникової морфо-екологічної (ендогенної) групи. Гідроморфа:
гідрофіл; трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант,
гуміфікатор; ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа, кальцефіл; топоморфа: нірник, педотурбатор.
Зазначимо, що в зоні мішаних лісів у місцях виходу на поверхню
крейдяних відкладів утворилися дерново-карбонатні ґрунти. Тут сформувався комплекс дощових черв’яків, що представлений двома видами:
O. transpadanus та O. lacteum. Останній вид віддає перевагу ґрунту багатому органікою, який має актуальну кислотність близьку до нейтральної.
Відповідно до екологічної класифікації Bouché [2] O. lacteum належить до
нірникової морфо-екологічної (ендогенної) групи. Гідроморфа: мезофіл;
трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор;
ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа, кальцефіл; топоморфа: нірник.
Власне на вказаних прикладах ми розглянули особливості екологічної ніші, її фізичний простір, функціональну роль дощових черв’яків та
положення їх відносно градієнтів абіотичних чинників.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ АФРИКАНСЬКИХ
СТРАУСІВ У ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ГАНЖІ»
НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Андріященко О.В., Васильєва О.О.
Полтавська державна аграрна академія
Особливого розвитку на Україні набуває ще досить нова галузь −
старусівництво. Останнім часом цей різновид птахівництва почав набирати
дедалі більшої популярності в українському аграрному секторі. Проте
ринок продукції галузі страусівництва дотепер відчуває дефіцит: попит
перевищує пропозицію.
Фермерське розведення страусів практикувалося здавна, але з середини 20 століття стало очевидним те, що розведення страусів на фермерському подвір’ї перспективний і довгостроковий агро бізнес. Сьогодні в
Україні діє вже декілька досить рентабельних господарств по розведенню
страусів. В межах сучасного „страусиного ринку” економісти чітко виділяють два напрямки: виробництво м’яса і шкіри; вирощування племінної
птиці [1].
Приватне підприємство «Ганжі» села Малий Кобелячок Новосанжарського району Полтавської області засновано у 2006 році і спеціалізується на вирощуванні племінних страусів. На початку становлення господарства кількість страусів складала лише 2 голови, а на даний час їх налічується вже 30 голів: 5 самців, 12 самок, 13 голів молодняку. На фермі
вирощують чорних африканських страусів. Вибір саме цієї породи страусів
базувався на біологічних особливостях цієї породи - високі адаптивні
властивості - прекрасно переносить високі (+30-35ºС) і низькі (-20-25ºС)
температури і невибагливість до кормів. Статевої зрілості чорні африканські страуси досягають в 2-3 роки (самці можуть до 4 років). Середня
тривалість життя цих страусів до 70 років, продуктивний період до 45.
Чорні африканські страуси зграйні, полігамні, молодняк виводять обидві
статі. Самка відкладає 10-20 яєць масою до 2 кг (в середньому 1400 г).
Шкаралупа яєць забарвлена в біло-жовтий колір. Насиджують близько 45
днів. Самка насиджує вдень, самець замінює її вночі [2].
Технологічний процес утримання африканських страусів на підприємстві складається з наступних процесів: формування та утримання батьківського стада; збір яєць на інкубацію; інкубація яєць; вирощування
молодняку; реалізація молодняку та інкубаційних яєць.
В господарстві застосовують систему утримання птиці з використанням вольєрів. Для кожної птиці передбачений окремий вольєр і приміщення для зимового утримання. Загальна площа господарства складає 320
га. В зимовий період страусів утримують в спеціальному приміщенні, яке
має вигляд довгого сараю, посередині якого розміщений коридор. Висота
приміщення – 4,5 м., ширина коридору 2,0 м, що дозволяє найкрупнішим
птахам легко пересуватися. Кожний страус розміщується в окремому станку. Розмір станка – 4 х 3м. Годівниці кріпляться в кутку станка на висоті
110 см, причому їх роблять трикутними, розміром 0,5х0,5х0,72м, висотою
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14-15 см. При такій формі годівниці не заважають рухам птиці в станку.
Напувають страусів з відра, яке через спеціальні дверцята зі сторони
коридору ставлять в станок під час їх годівлі. На підприємстві є власний
інкубаторій та брудергауз-приміщення для вирощування страусенят.
Раціон страусів базується на зернових культурах - це пшениця, ячмінь, кукурудза, овес, соняшник, жито. До складу раціону обов'язково
входять грубі корми - сіно люцерни або конюшини і зелений корм, а також
мінеральні і вітамінні добавки. Господарство не має спеціальної ґрунтообробної техніки і тому виробництво власних кормів нерентабельне. Використовують комбікорм фірми «Щедра нива», виробництва Диканського комбікормового заводу. Закуповують корми для страусів з розрахунку 1,5 кг.
комбікорму на 1 голову на добу.
Чорні африканські страуси дуже стійкі до хвороб і не потребують
спеціальних щеплень. Небезпечними факторами для них є зміна температури повітря у приміщенні, протяги та, найголовніше, якість кормів.
У африканських страусів в природніх умовах може бути 2 сезони
розмноження протягом одного року. В умовах неволі яйцекладка, як правило починається взимку. В такому випадку створюють умови для формування пар і парування тварин в зимовий період. Для цього у приватному підприємстві «Ганжі» створено спеціальний манеж - просторе
приміщення для парування тварин. Пік яйцекладки припадає на 5-7 літній
рік і зберігається на такому рівні 10-12 років. Якщо яйця з гнізда прибрати
самка буде продовжувати нестись, відклавши 12-16 яєць починає їх насиджувати, хоча звичайно самець починає насиджувати першим, самка і
самець можуть висидіти за сезон 2-3 кладки.
Ціни на продукцію страусівництва достатньо високі, так одноденний племінний молодняк коштує в середньому 100 грн., у віці 12 місяців –
800 грн., дорослі страуси (тріо), оцінені за репродуктивним якостями –
7000грн. Комерційний продукт в живій масі у страуса складає приблизно
40 %, а цей показник набагато вищий, ніж у ВРХ, овець і навіть домашньої
птиці. Розведення страусів досить рентабельна галузь. Прибуток, одержаний від реалізації племінного молодняку страусів, у приватному підприємстві «Ганжі» в 2010-2011 роках у 3,8 рази перевищив цей показник за
2009 рік. Рентабельність продажу молодняку складає 148-150%. Такий
високий рівень рентабельності обумовлений тим, що ціни на продукцію
страусівництва складаються не з врахуванням собівартості продукції,
нормального рівня рентабельності і конкурентності, а на основі прямого
диктату ринку.
Таким чином, розвиток галузі на Україні може бути конкурентноздатними і перспективним в сільському господарстві держави.
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Рубан Б.П. Птицы и птицеводство: учебное пособие/ Б.П. Рубан. – Харьков.: Эспада, 2002.- 520 с.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ МАКРОЗООБЕНТОСУ РІЧОК
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ´Я
Бабенко О.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Антропогенне забруднення річок північно-західного Приазов´я є
дуже актуальною проблемою сьогодення. Дані водойми є дуже важливими
в екологічному відношенні, оскільки вони є місцем перебування багатьох
видів прохідних та напівпрохідних риб. Тому вивчення та збереження
донної фауни річок є досить актуальним, так як вона є цінною кормовою
базою для вищезгаданих гідробіонтів.
З метою з´ясування змін стану макрозообентосу річок північного
Приазов´я протягом багатьох років, нами був проведений порівняльний
аналіз кількісних та якісних показників стану макрофауни в історичному
аспекті. Для дослідження макрозообентосу проби відбиралися на різних
ділянках річок Молочна, Берда, Великий та Малий Утлюки. Дане повідомлення підготовлене на основі результатів аналізу проб зообентосу зі зборів
міжвідомчої лабораторії Моніторингу екосистем Азовського басейну ТДАТУ
та Одеського філіалу ІнБПМ за 2001 – 2002, 2007 р. та власних зборів за
2010 – 2011 рр. згідно спеціальних методик [1], а також на основі літературних даних.
Попередні дослідження стану макрофауни р. Великий Утлюк були
проведені на протязі 1955-1956 рр. [2] та влітку 2007 року (табл. 1).
Проаналізувавши існуючі дані щодо стану донної фауни було встановлено,
що з роками такі показники як чисельність, біомаса та видове різноманіття
макрозообентосу даної водойми поступово знижувалися. Зокрема у пробах
2007 року не були виявлені взагалі олігохети (малощетинкові черви),
гаммариди, личинки бабок та мокреців. Основними передставниками таких груп тварин в попередні роки були види Lumbricus terrestris,
Gammarus roeseli, Coenagrion pulchellum, Libellula depressa та Culicoides
sonorensis. Саме у 2007 році спостерігалося найбільше зниження чисельності макрозобентосу (до 177 екз./м²). Це перш за все пов'язано з суттєвим антропогенним впливом на екосистему водойми, головним чином
внаслідок змиву забруднюючих речовин (залишків мінеральних добрив та
пестицидів) з прилеглих сільськогосподарських полів.
Тaблиця 1
Кількісні та якісні показники стану донної фауни р. Великий
Утлюк в різні рoки дослідження

Великий Весна 1955 р.
Утлюк
(квітень)
Літо 1955 р.
(серпень)

2000/ 120/
3,89 1,89
6840/
7,49

-

-

-

40/
0,22

-

-

18

480/
2,49
80/
4,24

-

-

-

-

загальна кількість і біомаса

інші тварини

личинки мокреців

клопи та їх личинки

личинки бабок

водяні ослики

личинки комарів-дзвінців

Кількість тварин (чисельник) на 1 м² та їх біомаса
(знаменник) в г.

молюски

Період
дослідження
малощетинкові черви

Річка

2600/
8,25
6960/
11,96

Осінь 1955р. 160/
(вересень)
6,28
Зима 1956р. 3320/
(лютий)
12,51
Весна 1956р. 40/
40/
(травень)
0,04 0,8
Літо 2007р.
45/
(липень)
66,45

-

-

1520/16,5

1200/ 40/
11,54 30,78
740/ 40/
7,55 1,02
-

-

-

-

-

80/ 240/0,73
0,4
80/
20/
0,59
0,13
-

132/
28,89

-

1680/
16,78
4880/
55,96
960/
10,14
177/
95,34

Примітка: у чисельнику кількість тварин на 1 м², в знаменнику – їх
біомаса в г.
Проаналізувавши стан донної фауни р. Малий Утлюк за літературними даними та дослідивши проби 2001-2002 рр. [2] та 2007 р. також
було зафіксоване значне зниження кількісних та якісних показників стану
макрозообентосу, особливо у 2007 році (табл. 2). Чисельність та біомаса
донних організмів в цей період була найнижчою (88 екз./м² та 5,33 г/м²
відповідно). Значно збіднів також і видовий склад. Серед угруповань донних організмів в пробах були виявлені лише молюски та малощетинкові
черви, єдиним представником яких, як і в інших річках є вид Lumbricus
terrestris. Збідніння видового складу також свідчить про значний негативний антропогенний вплив на водойму, який спричиняється за рахунок
скидання забруднених стічних вод з очисних споруд смт. Якимівка.
Таблиця 2
Динаміка чисельності та біомаси макрозообентосу
р. Малий Утлюк в різні рoки дослідження

222/
48,88
44/
3,11

-

-

-

-

-

-

240/
2,76
-

40/
0,08
-

-

40/
80/
0,36 8,1
120/
160/ 160/
0,81
0,3 0,86
260/ 80/
20/
1,85 2,28 0,35
844/ 9332/
128/ 2888/
88/
88,23 208,8
93,7 173,3
4,44
144/
1955/
2,77
79,99
44/
2,22

загальна кількість і біомаса

інші тварини

личинки мокреців

водяні ослики

молюски

840/
1,36
120/
0,44
120/
0,23
-

личинки комарів-дзвінців

Весна 1955р.
(квітень)
Літо 1955р.
(серпень)
Осінь 1955р.
(вересень)
Весна 1956р.
(травень)
Весна 2001р.
(квітень)
Літо 2002р.
(липень)
Літо 2007р.
(липень)

клопи та їх личинки

Малий
Утлюк

личинки бабок

Період
Кількість тварин (чисельник) на 1 м² та їх біомаса (знадослідження
менник) в г.
малощетинкові черви

Річка

1120/
4,21
240/
8,87
560/
2,21
360/
4,48
98432/
568,63
2321/
131,64
88/
5,33

Примітка: у чисельнику кількість тварин на 1 м², в знаменнику – їх
біомаса в г.
Попередні дослідження макрозообентосу р. Берда проводилися
лише в 1957 році [3]. Вивчаючи донну фауну в 2007 році ми також провели аналіз стану донних угруповань в різні роки. В процесі роботи було
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досліджено верхів'я річки поблизу с. Калайтанівка, середня частина (Бердянське водосховище) та нижня частина водойми біля с. Осипенка (1 км
від гирла річки) (табл. 3). Було виявлено зниження показників чисельності, біомаси макрозообентосу, зменшення загальної кількості груп, видів та
форм макрофауни. В пробах 2007 року взагалі не була виявлена така
група тварин як олігохети, значно знизилася кількість личинок тендипедид. Погіршення стану донної фауни річки також свідчить про вплив господарської діяльності. Зокрема, створення Бердянського водосховища
призвело до значної зарегульованості річки та антропогенної трансформації русла.
Таблиця 3
Чисельність та біомаса донної фауни р. Берда в різні роки
дослідження
Роки дослідження

Групи донної
фауни

Верхів'я,
поблизу с.
Калайтанівка

1957

Олігохети
Гамариди
Личинки тендипедид
Інші тварини
Загальна
кількість та
біомаса
Загальна
кількість груп
макрофауни
Загальна
кількість видів
та форм макрофауни
Олігохети
Гамариди
Личинки тендипедид
Інші тварини
Загальна
кількість та
біомаса
Загальна
кількість груп
макрофауни
Загальна
кількість видів
та форм макрофауни

2007

760/3,12
2040/5,156
-

Середня
частина,
Бердянське
водосховище
360/0,76
840/2,104

Нижня
частина,
поблизу с.
Осипенко
280/0,384
680/2,376

80/5,228
2880/13,504

1200/2,864

960/2,76

5

6

15

16

28

64

133/48,884
-

177/53,328
-

44/13,332

133/48,884

132/15,554
309/68,882

44/13,332

1

4

1

1

4

1

Примітка: у чисельнику кількість тварин на 1 м², в знаменнику – їх
біомаса в г.
На основі літературних даних та власних досліджень ми провели
аналіз стану та динаміку кількісних та якісних показників донних угруповань р. Молочної в різні періоди дослідження. Було встановлено, що в
2006-2011 рр. чисельність та біомаса донних організмів значно збільшилась в порівнянні з 1952 р. [4]. Особливо збільшилась чисельність організмів родини Tendipedidae, представниками якої є такі види як Chironomus
plumosus тa Culicoides sonorensis. Це говорить про виникнення пелофільних біоценозів внаслідок забруднення води органічними речовинами, які
потрапляють у водойму разом зі стоками з очисних споруд м. Мелітополя.
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Що стосується організмів родини Gammaridae, основним представником
якої є вид Gammarus roeseli, то їх в значній кількості було виявлено в
пробах 2006-2007 рр., коли як в 1952 р. цього виду в річці взагалі не
спостерігалося. Представників рядів Ephemeroptera, Heteroptera та родини
Hydrachnellae в відібраних нами пробах взагалі не було зафіксовано, що
свідчить також і про збідніння видового різноманіття даної водойми внаслідок антропогенного забруднення.
Таким чином, як видно з вище поданих даних антропогенне забруднення річок північно-західного Приазов´я значно вплинуло на стан водної фауни в бік зменшення таких важливих показників як чисельність,
біомаса та видове різноманіття.
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ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ВИДІВ РИБ В ЧЕРВОНІЙ КНИЗІ
УКРАЇНИ ТА НАЯВНІСТЬ ЇХ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Бєлая О.О.
Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь
На сьогодні головні загрози біорізноманіттю пов’язані з діяльністю
людини та знищенням природних середовищ існування тварин, зокрема
риб. Важливу роль у збереженні біорізноманіття зникаючих видів відіграє
Червона книга України.
Червона книга України (ЧКУ) – це фактично основний документ, в
якому наводяться дані про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення видів тварин і рослин на території нашої держави. На підставі цього документу розробляються заходи з відтворення та
охорони флори і фауни. Слід зазначити, що передбачена карна відповідальність за нанесену шкоду видам внесеним до ЧКУ.
До Червоної книги УССР, увійшли розділи, які були присвячені ссавцям, птахам, плазунам, земноводним, комахам та рослинам. Однак риби
взагалі були відсутні.
Друге видання Червоної книги (1994 рік), вже містила розділ «Риби», який налічував 34 види. Їм була присвоєна класифікація за категоріями - зникаючі, вразливі, рідкісні та невизначені.
До третього видання ЧКУ, яке вийшло в світ у 2009 році, входить
вже 71 вид риб. Вони розподілилися за такими категоріями : вразливі,
зникаючі, зниклі, недостатньо відомі, не оцінені та рідкісні.
Якщо систематизувати розділ «Риби » за категоріями, тоді у другому виданні Червоної книги України до зникаючих відносяться 7 видів риб,
до вразливих – 9 видів, до рідкісних – 8, а до не визначених – 10.
У третьому виданні ЧКУ по категоріям до вразливих відносяться –
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23 види, до зникаючих – 17 видів, до не достатньо відомих – 2 види, до не
оцінених – 4 види, до рідкісних – 22 види та до зниклих – 3 види.
До цього видання додатково ввійшли такі види риб, як осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii), севрюга звичайна (Acipenser
stellatus), ялець звичайний (Leuciscus leuciscus), підуст волзький
(Chondrostoma variabile), бистрянка російська (Alburnoides rossicus), шемая чорноморська (Аlburnus sarmaticus), шемая кримська (Alburnus
mentoides), гольян озерний (Rhynchocypris perchurus), білоперий пічкур
дністровський (Romanogobio kesslerii), марена звичайна (Barbus barbus),
марена Валецького (Barbus waleckii), марена дунайсько-дністровська
(Barbus petenyi), карась золотий (Carrassius carrassius), морська голка
товсторила (Sygnathus variegatus), морська голка тонкорила (Sygnathus
tenuirostris), судак волзький (Sander volgensis), пекарина чорноморська
(Pecarina demidoffii), йорж Балона (Gymnocephalus baloni), йорж носар
(Gumnocephalus achraetser), щипавка сибірська (Cobitis vtlanolenca), минь
річковий (Lota lota), кефаль рамада (Lisa ramada), зеус звичайний (Zeus
faber), кам'яний окунь зебра (Serranus scriba), пагель червоний (Pagellus
erythrinus), бопс смугастий (Boops boops), горбань темний (Sciaena
umbra), хроміс звичайний (Chromis chromis), гребінчастий губань золотистий (Ctenolabrus rupestris), зеленушка носата (Symphodus rostratus), трьохперка чорноголова (Tripterygion tripteronotus), риба-присосок європейська (Lepadogaster lepadoaster), риба-присосок товсторила (Lepadogaster
candolii),
короткопера
риба-присосок
двоплямиста
(Diplecogaster
bimaculatus), бичок паганель (Gobius paganellus), бичок Букчича (Gobius
bucchichi), бичок-каспіосома каспійський (Саspiosoma caspium), бичок
пуголовочок Браунера (Benthophiloides brauneri), бичок - пуголовочок
зірчастий (Benthopslus stellatus).
У Запорізькій області та прилеглій ділянці Азовського моря з «червонокнижних» видів риб за останні 10 років зустрічались : осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii) [4], севрюга звичайна (Acipenser stellatus)
[4], білуга звичайна (Huso huso) [4], шемая азовська (Alburnus lcobergi)
[5], карась золотий (Carrassius carrassius) [5], судак волзький (Sander
volgensis) [5], тригла жовта (Chelidonichthys lucern) [4], морський коник
довгорилий (Hippocampus guttulatus) [4], зубарик звичайний (Diplodus
huntazzo) [4], бичок-пуголовочок Браунера (Benthophiloides brauneri) [5],
[2], [3] та бичок-пуголовочок зірчастий (Benthopslus stellatus) [5], [3], [1].
За останні 10 років на території області не реєструвались такі види,
як мінога українська (Eudontomyzon mariae), стерлядь прісноводна
(Acipenser ruthjnus), ялець звичайний (Leuciscus leuciscus), бистрянка
російська
(Alburnoides
rossicus),
марена
дніпровська
(Barbus
borysthenicus) та йорж носар (Gumnocephalus achraetser).
Зменшення біорізноманіття області, та прилеглій ділянці Азовського
моря, передусім можна пов’язати з зарегулюванням стоку, суттєвим хімічним забрудненням водойм, що порушує природні цикли риб та призводить
до невпинного зменшення їх чисельності.
Якщо порівняти попередній охоронний статус одних і тих же риб на
території України з теперішнім, тоді стає зрозуміло, що спостерігається
тенденція до зменшення чисельності популяцій, які охороняються, а також
додалось 3 види, які вже зникли з водних об’єктів України. Це осетер шип
(Acipenser nudsventris), осетер атлантичний (Acipenser sturio) та рибець
малий (Vimba tenella).
Отже, все перераховане вище говорить про те, що необхідно приймати заходи з відновлення чисельності та покращувати середовище існування червонокнижних видів риб для того, щоб зберегти біорізноманіття
для наступних поколінь.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РИБОПОСАДКОВОГО
МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ ЦЮРУПИНСЬКОГО НВРГ ДЛЯ
ЗАРИБЛЕННЯ ПОНИЗЗЯ ДНІПРА
Борткевич Л.В.
Херсонський державний аграрний університет
З метою збереження та відтворення рибних запасів України була
розроблена “Програма збільшення обсягів вирощування та вилову риби з
дніпровських водосховищ та Дніпровсько–Бузького лиману”, яка є складовою частиною державної програми охорони Дніпра та схвалена Верховною
Радою України.
Кормові ресурси дніпровських водосховищ та пониззя Дніпра забезпечують задовільні умови для нагулу промислових стад рослиноїдних
риб при щорічному вселенні у водойми дволітків індивідуальною масою
130 – 150г. Для інтродукції якісного рибопосадкового матеріалу в необхідній кількості у водойми Дніпра з 1995р. в Україні впроваджують програму
“Полікультура” [1,2].
Цюрупинське нерестово - вирощувальне рибне господарство загальною площею 508га було створено з метою вирощування на його базі
рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм півдня України. Проектна потужність на щорічний випуск у пониззя Дніпра складає 1 млн. екз.
дволітків коропа і рослиноїдних риб.
Перший етап вирощування рибопосадкового матеріалу здійснюється у трьох вирощувальних ставах першого порядку з індивідуальною площею від 64 до 84га (при нормативному показнику 10 – 15га). Глибини
вказаних ставів, відповідно, 1,8м; 1,3м; 0,8м (при нормативному показнику 1,3м). Заростання всіх водойм вищою надводною рослинністю у 2010 та
2011 роках дорівнювало максимально допустимому показнику – 10% від
площі водного дзеркала. У першому ставу з глибиною 1,8м додатково
розвивалась підводна рослинність на 60% площі водного дзеркала.
Вирощування цьоголітків коропа і рослиноїдних риб проводилось в
полікультурі (короп – 40%, рослиноїдні – 60%), за напівінтенсивною технологією, з витратами гною 1 – 2т/га, аміачної селітри – 100кг/га, підгодівлею коропа зерновими відходами. Витрати кормів у першому ставу були у
2,5 разів більші, ніж у другому та третьому ставах.
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У 2010 та 2011 роках у першому ставу з глибиною 1,8м загальна
щільність посадки личинок коропових риб на вирощування була у межах
100тис.екз./га, або у 1,5 разів більша, ніж у другому та третьому ставах. В
кінці вегетаційних сезонів 2010 та 2011 років у першому ставу були одержані крупні цьоголітки: короп – до 90г завдяки найвищому рівню годівлі,
білий амур – до 100г завдяки зануреній підводній рослинності. Середня
індивідуальна маса білого, строкатого та гібрида товстолобиків була у
межах стандарту. У другому та третьому ставах всі вирощені цьоголітки
були стандартні. Загальна рибопродуктивність першого ставу перевищувала 1100кг/га та була у 2,5 та 2,7 разів вища, ніж у другому та третьому
ставах, відповідно.
Другий етап вирощування рибопосадкового матеріалу здійснюється
у вирощувальних ставах другого порядку з індивідуальною площею від 64
до 124га (при нормативному показнику 50 – 100га) з оптимальними глибинами. Якість водного середовища ставів протягом 2010 та 2011 вегетаційний сезонів була у межах норми і не вплинула на результати. Вирощування дволітків коропа і рослиноїдних риб проводилось за пасовищною
технологією з витратами гною 1 – 1,5т/га.
У 2010р. зариблення четвертого ставу проведено крупними однорічками коропових риб з середньою індивідуальною масою 40 – 65г при
загальній щільності до 5тис.екз./га, п’ятого ставу – стандартними однорічками коропових риб при загальній щільності 4,5тис.екз/га. За рахунок
дуже розріджених щільностей посадки коропа в кінці вегетаційного сезону
одержані товарні дволітки середньою масою, відповідно, 450 та 520г. В
четвертому ставу одержані крупні дволітки рослиноїдних риб масою 230 –
320г, у п’ятому ставу – стандартні. Рибопродуктивність четвертого ставу
була на 220кг/га більше, ніж п’ятого.
У 2011р. зариблення вирощувальних ставів другого порядку мало
наступні недоліки: у четвертому ставу нестандартні однорічки коропа,
загальна щільність посадки зменшена у 1,8 разів; у п’ятому ставу – переущільнення однорічками строкатого товстолобика у 3,5 рази, відсутність
коропа, загальна щільність посадки перевищила 5тис.екз/га. В кінці вегетаційного сезону у четвертому ставу від нестандартних однорічків коропа
одержані нестандартні дволітки. Рослиноїдні риби в обох ставах досягли
стандартних показників по індивідуальній масі. Рибопродуктивність четвертого ставу знизилась на 500кг/га, п’ятого ставу – на 200кг/га у зрівнянні
з показниками 2010р.
Таким чином, вважати оптимальною щільністю посадки личинок у
вирощувальні стави першого порядку 100тис.екз./га за напівінтенсивною
технологією, при мінімальних витратах добрив: гною – 2т/га, аміачної
селітри – 100кг/га. Зариблення вирощувальних ставів другого порядку
необхідно проводити стандартними однорічками коропових риб при загальній щільності в межах 4,5тис.екз/га за пасовищною технологією та мінімальних витратах органічних добрив не менше 1,5т/га.
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ВПЛИВ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ НА ПОВЕДІНКУ
ОСОБИН ЖІНОЧОЇ СТАТІ В РІЗНИХ ВИДІВ
Велика І.О., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Статеві гормони – важливі регулятори фізіологічних процесів організму. Основне їх призначення – створювати умови для виконання основної функції будь-якого живого організму – відтворення собі подібних. Вони
регулюють статеву диференціровку, розвиток первинних та вторинних
статевих ознак, статеве розмноження та статеву поведінку. Проте будьякий процес в організмі не може відбуватися однобічно. Та ж ситуація
спостерігається із впливом статевих гормонів [3].
Важливо відмітити, що гормони в ході еволюції мало змінилися. Дія
великої кількості гормонів невидоспецифічна. Так, тестостерон, введений
птаху, викликає у нього пташину поведінку, а введений пацюку – характерну для пацюка [1]. А статеві гормони ссавців впливають і на риб [5].
"Ендокринна еволюція – це не еволюція гормонів, а еволюція того,
як вони використовуються; простіше кажучи, еволюціонують не хімічні
формули, а реактивність, комплекси реакцій організму і компетентність
тканин" (Medewar, 1953, p. 334 за [1].
В дослідженнях, проведених на самках макаків-резусів, Джонсон і
Феникс встановили, що різні гормони неоднаково впливають на різні поведінкові акти. Введення естрогену підсилювало привабливість самок, тоді
як впливи андрогену варіювали в залежності від дози.
Виявлено, що вплив гормонів на поведінку залежить від генотипу,
індивідуальних відмін,пори року, взаємодій між особинами, статі реципієнта та виду тварин.
Гормони і поведінка взаємодіють у великій кількості функціональних систем, охоплюючи статеву поведінку, материнську поведінку, мічення території і багато інших поведінкових актів [1, 5].
Адрі і Морріс помітили,що флуктуації в частоті статевих відносин і
оргазму жінок паралельні змінам рівня естрогенів протягом менструального циклу.
Теркель і Розенблат встановили, що материнська поведінка виникає у самки, яка не народжувала дитяти, лише під впливом крові самки,
яка недавно народила (і в якій багато статевих гормонів) [1, 3].
У організмі людини роль статевих гормонів теж дуже важлива. Так,
уже з 9 років в організмі дівчинки починаються перебудови, які мають на
меті підготувати її до майбутнього материнства. Щойно яєчники перебирають на себе із надниркових залоз ендокринну функцію і починають продукувати такі гормони як естрон, естріол та естрадіол, починається новий
період у житті майбутньої жінки – пубертатний [4].
Цей період характеризується активною діяльністю прогестерону,
який проявляється через надмірну сентиментальність. Інша його назва –
«батьківський гормон» або «гормон вагітності», адже він викликає перші
прояви материнського інстинкту. Гормон тестостерон, який також виділяється у жіночому організмі, зчиняє свій вплив, тому підліток може поводити себе дещо агресивно.
Під дією статевих гормонів, соматотропіну та низки інших гормонів
відбувається перетворення дівчинки в жінку. У віці 12-14 років починаються перші менструації – ознака того, що у фолікулах яєчників почали
дозрівати яйцеклітини. Через 2-3 роки потому статевий цикл стає регулярним і складається з послідовних фаз, середня тривалість якого 28 днів
[4].
Перший етап циклу – передовуляційний, характеризується підви-
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щенням рівня естрогенів, збільшенням матки, дозріванням фолікулів та
яйцеклітини. В цей період жінка особливо приваблива – тіло готується до
зачаття, проте спостерігається нестабільність нервових процесів, нервозність. Це 1-6 день жіночого циклу [2].
Другий етап, який ознаменований переміщенням яйцеклітини до
маткових труб, також характеризується підвищеним рівнем естрогену в
крові. На 7-14 день жінка знову відчуває прилив сил – спрацьовує еволюційний механізм, згідно з яким їх жінка має використати для пошуку здорового партнера для зачаття. Це овуляційний етап, коли існує найбільша
вірогідність завагітніти.
Відбулось запліднення чи ні, проте організм діє за чітко запрограмованою системою – жінка перестає бути активною, стає небайдужою до
їжі, старається уникати фізичних і емоціональних навантажень, які могли б
завадити розвитку плода – діє гормон прогестерон.
Післяовуляційний період характеризується низькою концентрацією
естрогену в крові, що зумовлює скорочення матки і відторгнення слизової
оболонки, яка виходить з організму у вигляді менструації. З’являється
неконтрольоване відчуття голоду, перебування в поганому настрої, емоційний стан нестабільний. Надалі триває період міжовуляційного спокою
Такі зміни в психічному стані в індивідуальному перебігу відбуваються в кожної жінки до періоду клімаксу або менопаузи, яка розпочинається в 45-55 років. З моменту останньої менструації ендокринна функція
яєчників гальмується, а згодом і припиняється, її функції перебирають на
себе надниркові залози. На початку менопаузи впродовж певного відрізку
часу, який в кожної жінки індивідуальний, спостерігається нервозність,
часті зміни настрою, припливи – організм знову перебудовується і тепер
нездатний до зачаття. Це дуже важкий з психологічної точки зору період,
який потребує розуміння та терпіння оточуючих.
Таким чином, ми можемо говорити про те, що поведінка самки тварин, а особливо жінки та її психічний стан – це дзеркало, яке відображає
гормональний фон її організму та забезпечує якомога успішніший перебіг
усіх фізіологічних процесів, пов'язаних з процесами продовження роду
[2], а статеві гормони в добавок до інших функцій, які вони виконують в
організмі, впливають безпосередньо і досить суттєво на поведінку [1].
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПТИЦ В
ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСАХ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ И ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
РЕГИОНА
Кошелев В.А., Пересадько Л.В., Денисюк Т.Ю., Петрович А.В.,
Ярошенко О.А.
Мелитопольский государственный педагогический университет
имени Б. Хмельницкого
Важным элементом степных агроландшафтов Северного Приазовья
стали искусственные древесно-кустарниковые насаждения различного
типа и площади. Благодаря им в регионе значительно возросло биологическое разнообразие за счет появление в лесах лесных видов птиц [1-6].
Несмотря на богатый видовой состав интродуцированных деревьев и
ягодных кустарников (свыше 120 видов) искусственные леса еще бедны
птицами в сравнении с естественными лесами в силу их молодости, преобладания однородных линейных посадок, слабо выраженной ярусности и
мозачности микростаций. В последние горды в связи с интенсивными
вырубками спелых и переспелых деревьев возрос дефицит естественных
и дятловых дупел, что привело к резкому снижению численности птицдуплогнездников. Сказалось также прекращение практики массового
изготовления и вывешивания искусственных гнездовий работниками
лесхозов, включая гнездовья, изготовленные школьниками в рамках проведения Дня птиц. Кроме того, в 1999-2011 гг. в регионе было жаркое
сухое лето на фоне малоснежных и бесснежных теплых зим, что привело
к засухе и острому дефициту влаги в искусственных лесах и лесополосах.
Отсутствие водопоев привело к снижению численности многих зерноядных видов птиц.
Наблюдения за птицами искусственных лесов проводились нами в
1988-2011 гг. на юге Запорожской области. Обследовались крупные леса,
площадью 450-1100 га (Алтагирский, Родионовский, Старобердянский,
Шелюговский), небольшие леса, по 1-100 га (вблизи сел Арабка, Астраханка, Тихоновка, Мордвиновка и др.), лесопарк в г. Мелитополе, лесополосы (придорожные, полезащитные, водоохранные). Крупные леса объявлены государственными заказниками. Дефицит пресной воды в Старобердянском и Родионовском лесах смягчается близостью малых рек (Молочной, Тащенак) протекающих вдоль границы леса. На восточной границе
Алтагирского лесу расположен соленый Молочный лиман, но вода его
непригодна для водопоев. Проводился учет птиц на маршрутах в гнездовое время по стандартным методикам, поиск и описание гнезд, велась
фотосъемка.
Заселение птицами искусственных лесов северо-западного Приазовья началось вскоре после их высадки [4,5,6], с сопредельных степных и сельскохозяйственных биотопов. С началом строительства Каховской ГЭС и по мере вырубки пойменных лесов и заполнения водой Каховского водохранилища эти процессы усилились и ускорились. В молодых
лесопосадках в начале появились серая куропатка, просянка, садовая
овсянка, серая славка, жулан и другие степные и кустарниковые виды. По
мере взросления деревьев и расширения их породного состава в молодые
леса (Алтагирский, Старобердянский, Родионовский, Шелюговский) и
полезащитные и придорожные лесополосы стали вселяться птицы «опушечного» комплекса (фазан, грач, сорока, лесной конек, восточный соловей и др.). И только с развеской искусственных гнездовий и по мере старения сосновых и дубовых посадок в лесах стали появляться птицы-
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дуплогнездники и типичные неморальные (лесные) виды. На гнездовье
появились большая синица, лазоревка, садовая горихвостка, серая мухоловка, мухоловка-белошейка, скворец, домовой и полевой воробей и др.).
Этот процесс ускорился с вселением большого пестрого дятла в крупные
по площади леса. Его старые дупла охотно занимают виды из группы
«вторичных» дуплогнездников, не способных самостоятельно строить
дупла, а занимающие естественные или дятловые. В лесах стали обычными гнездящимися видами удод, вертишейка, сплюшка. В 1995-2005 гг. в
леса и лесопосадки вблизи населенных пунктов стал выселяться сирийский дятел, что также способствовало обогащению гнездового фонда
вторичных дуплогнездников. С 2005 г. в лесах появился на гнездовье
малый пестрый дятел. В 2011г. в лесу в летнее время впервые встречен
седой дятел, а в 2008 г. – поползень,что косвенно указывает на их вселение и возможное гнездование. Всего в искусственных лесах Приазовья
зарегистрировано нами и по литературным данным [4, 5,7] в течение года
120 видов птиц (из 300 видов региональной орнитофауны), в том числе
65-70 видов гнездящихся. Из них дуплогнездники составляют 20-25 видов
(34,2%), что существенно увеличивает биоразнообразие региона.
По способу гнездования лесные, или неморальные виды птиц подразделяются на открытогнездящихся (кронники, кустарниковые, наземные) и закрытогнездящихся (дуплогнездники, полудуплогнездники). Для
нормального размножения дуплогнездников необходимо дупло, естественного происхождения или дятловое (аблигатные дуплогнездники), а
факультативные виды могут кроме дупел гнездиться и в иных укрытиях
(ниши, выворотни корней и др.) или даже открыто [1-3,7]. Гнездование в
дуплах считается для птиц более поздним прогрессивным эволюционным
приобретением в сравнении с открытым, которое способствовало повышению безопасности потомства. Отрицательным его моментом является
ограниченное количество дупел в лесах, что ставит популяции птицдуплогнездников в очень жесткие рамки. Особенно остро это проявляется
и искусственных лесах Северного Приазовья, где практически отсутствуют
естественные дупла, вследствие вырубки старых и спелых деревьев, а
численность дятловых птиц не высокая. Этот недостаток можно компенсировать развеской искусственных гнездовий различного типа. Группа первичных дуплогнездников представлена в искусственных лесопосадках
тремя гнездящимися видами (большой пестрый, малый пестрый и сирийский дятлы). Вторичные дуплогнездники представлены пока 14-ю видами
(вертишейка, сизоворонка, удод, сплюшка, скворец, садовая горихвостка,
зарянка, серая мухоловка, мухоловка-белошейка, большая синица, лазоревка, белая трясогузка, домовой воробей, полевой воробей). Следует
ожидать появления еще 5-6 видов.
Особенностью искусственных лесов Приазовья является преобладание в них кварталов монокультур молодого возраста, где деревья имеют
диаметр стволов 10-20 см и еще не пригодны для изготовления в них
дупел дятлами [3,4,6]. Развеска искусственных гнездовий, преимущественно скворечников, в последние годы лесхозами и школами практически прекращена, а от развешанных в предыдущие годы остались лишь
обломки. Это создало острый дефицит гнезд для вторичных дуплогнездников и обусловило их низкую численность. В мае 2006 г. в рамках проекта Украинского общества охраны птиц в Алтагирском лесу было развешано 120 скворечников в 6 участках леса, вдоль лесных дорог. Несмотря на
поздние сроки развески, уже в этом сезоне было занято 45% скворечен, в
основном скворцами. В последующие годы было занято 90 % скворечен.
Так, в мае 2010 г. при их осмотре установлено, что гнездилось 103 пары,
в т.ч. скворец -65, сплюшка -3, удод -1, вертишейка 3, мухоловка-

28

белошейка -4, садовая горихвостка -6, серая мухоловка – 5, большая
синица 8, лазоревка -4, полевой воробей-3, домовой воробей- 1 пара. В
последующие годы силами школьников г. Мелитополя и ЭНЦ изготавливалось и устанавливалось в лесах по 40-60 гнездовий. В Родионовском лесу
из 20 сохранившихся старых дуплянок и скворечников в 2011 г. было
занято 12, остальные были с трещинами или без крыши и не пригодны
для гнездования птиц. В Старобердянском лесу в 2009 г. из 32 осмотренных скворечников 16 были непригодными для птиц, остальные были заняты (скворец -10, большая синица -3, садовая горихвостка -1, мухоловкабелошейка -1, серая мухоловка -1 пара). Для полного обеспечения потребностей птиц-дуплогнездников рекомендуется вывешивать до 10-12
гнездовий на 1 га леса [2,3,7]. По нашим данным, в Алтагирском лесу
плотность дупел и искусственных гнездовий составляет лишь 0,5-1
гнездо/га, в Родионовском лесу – 0,1-0,3 гнезд/га, в Старобердянском
лесу – 0,3-0,5 гнезд/га. Это приводит к дефициту доступных гнезд и жесткой конкуренции между птицами одного и разных видов, обуславливает
их низкую численность. Большинство искусственных гнездовий используется птицами дважды за сезон. В лучшей ситуации оказались в лесах
пластичные виды, как серая мухоловка, белая трясогузка, которые используют для гнездования также различные укрытия, а не только дупла, и
могут располагать гнезда открыто. Нехватка гнезд приводит к крайне
неравномерному распределению птиц-дуплогнездников в лесах. Они отсутствуют в лесных кварталах с молодыми деревьями и кустарниками.
Так, сплюшка, удод, домовой сыч, садовая горихвостка, белая трясогузка
гнездятся в Алтагирском лесу исключительно в селитебной зоне на базах
отдыха, где много укрытий в постройках и еще регулярно развешиваются
скворечники.
Птицы-дуплогнездники являются исключительно насекомоядными,
они играют важную биоценотическую роль в лесах, регулируют и ограничивают численность многих насекомых – вредителей леса. Поэтому их
привлечение на гнездование в искусственные леса, увеличение их численности и плотности гнездования является важнейшей задачей для работников лесного хозяйства. Необходимо возобновить масштабные работы
по изготовлению и развеске искусственных гнездовий, особенно дуплянок. За рубежом широко применяется изготовление бетонно-опилочных
дуплянок, простых в изготовлении, долговечных и экономичных. Причем
необходимо изготавливать гнездовья различного типа и размеров, рассчитанных на разные виды птиц [2].
Не менее важным является также обеспечение птиц водопоями,
т.к. по соседству с искусственных лесонасаждений чаще отсутствуют
естественные источники пресной воды. Особенно остро это стало ощущаться в Алтагирском лесу в жаркие летние сезоны 2001-2011 гг., связанные с засухой и крайне редким выпадением осадков. Соленость воды в
лимане достигла 30-45 промиллей, что делает ее непригодной для питья.
После сильных дождей на лесных дорогах образуются большие лужи,
которые сохраняются до 2-3 суток и являются на это время естественными
водопоями для лесных птиц. Такое случалось 1-2 раза в месяц, или 1 раз
за 2 месяца в годы исследований. Поэтому птицы были вынуждены искать
другие источники пресной воды. Часть их вылетала из Алтагирского леса
к небольшому пруду или к речке Тащенак за 1-4 км. Но большинство птиц
в июне – июле еще было «привязано» к своим гнездовым участкам или
слеткам и далеко не улетало. Контрольные отловы и кольцевание показали важную роль водопоев для птиц разного возраста и пола. Ниже дается
краткая характеристика некоторых водопоев. Водопой №1. Обследован в
2003-2005 гг. Представлен небольшой мелководной лужей размером 2 х 3
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м у водонапорной башни, расположенной на коренном берегу в лиственном лесу вблизи учебно-полевой базы МГПУ. Вода поступала в лужу при
утечке из водопроводных труб и из башни при ее заполнении и переполнении резервуара. Водопой №2. Представлен двумя большими лужами,
образовавшимися у водонапорной башни-скважины, расположенной на
въезде в с. Богатырь при ее заполнении и переполнении резервуара.
Обследовался в 2008-2011 гг. Вокруг башни обширная поляна, огороженная с трех сторон. От лесной опушки водопой удален на 50 м, от ближайших домов – на 100 м. В качестве присады птицы используют жерди
ограждения вокруг башни и несколько небольших кустов. Водопой № 3.
Расположен на скважине вблизи Молочного лимана у дороги, вследствие
утечки воды из скважины. Образовалась большая лужа размером 6 х 8 м,
заросшая надводной растительностью и ряской. От дороги отгорожена
металлической сеткой. На берегах лужи и по соседству растут кусты лоха
серебристого. Водопой № 4. Огромная лужа в лесу в ложбине, образовалась в месте утечки воды из скважины, размером 40 х 10 м, глубина до 40
см.
В Алтагирском лесу в летнее время зарегистрировано пребывание
80 видов птиц, в т.ч. достоверно гнездящихся – 65 видов. На искусственных водопоях нами отмечено 45 видов, что составляет 70%. Кроме того,
были также встречены кормящиеся кулики (черныш, фифи). На водопое
№ 1 в разные сезоны и дни регистрировали по 12-19 видов птиц в течение 1-2 часов наблюдений, до 40-240 особей за 1 час в дневное время.
Всего на этом водопое было зарегистрировано 36 видов. После дождей
количество прилетающих птиц уменьшалось до 10-20 особей за 1 час,
остальные использовали образовавшиеся лужи. Количественно преобладали вьюрковые птицы (в порядке убывания: зяблик, зеленушка, дубонос, щегол, коноплянка), затем – черный и певчий дрозд, черноголовая
славка. В небольшом числе отмечены скворец, домовой и полевой воробьи, большая синица, лазоревка, серая мухоловка, мухоловка-белошейка,
соловей, зарянка, садовая горихвостка, чернолобый сорокопут, жулан,
обыкновенная овсянка, лесной конек, вяхирь, кольчатая и обыкновенная
горлицы, фазан, сойка, серая славка, славка-завирушка, весничка, большой пестрый дятел, сирийский дятел, малый пестрый дятел, вертишейка.
Птицы посещали водоем с наступлением рассвета и до вечерних сумерек,
наиболее интенсивно прилетали с 12 до 16 час. На водопое № 2 было
зарегистрировано всего 32 вида, из них в разные дни –по 12-16 видов в
течение часа, до 80 – 263 особей. Кроме типично лесных видов, отмеченных выше, встречены садовая овсянка, каменка обыкновенная, деревенская, городская и береговая ласточки, белая и желтая трясогузки, а также
черныш, фифи, хохлатый жаворонок, удод. Учет, проведенный 13 июня
2009 г. в первой половине дня (при температуре воздуха 27-30 градусов
Цельсия) показал, что начиная с 9 часов за каждый час на водопой прилетало до 80-190 особей 10-16 видов. Среди них доминировали щегол,
зяблик, коноплянка, дубонос, а также деревенская и городская ласточка.
Не отмечены на этом водопое такие кустарниковые и лесные виды, как
сойка, вяхирь, соловей, зарянка, славки, пеночки, мухоловка-белошейка,
несмотря на близость леса с густыми посадками можжевельника виргинского. На водопое № 3 доминировали также вьюрковые птицы и синантропные виды (скворец, деревенская ласточка, домовой воробей, сизый
голубь, кольчатая горлица, серая ворона). Всего на нем зарегистрировано
пребывание 22 видов, до 180-260 особей за 1 час. На водопое № 4 отмечено 18 видов, доминировали черный и певчий дрозд, большая синица,
зяблик. На временных лужах на дорогах зарегистрировано 16 -20 видов
птиц, до 60-160 особей за 1 час. Полученные данные показывают важ-
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ность водопоев для зерноядных птиц и их необходимость для насекомоядных видов в жаркие летние дни как для питья, так и купания. При одновременном нахождении на водопое птиц нескольких видов наблюдались
конфликтные ситуации, в стычках доминировали особи крупных видов;
мелкие птицы уступали им место. Взрослые птицы составляли в июне первой половине июля на водопоях у разных видов 70-100%. Самцы и
самки встречались примерно в равном соотношении. Важность водопоев
для заселения искусственных лесов степной зоны подчеркивалась многими исследователями [1-3,5], поэтому рекомендовалось даже устройство
специальных прудов и поилок, вмонтированных в лесополосы и леса. Без
водопоев обходятся плотоядные птицы, другие виды могут получать влагу
из сочных ягод и с животной пищей. Только для зерноядных видов (вьюрковые, голубиные и др.) наличие водопоев поблизости является обязательным условием их обитания. В жаркие дни водопои играют важную
роль и как место купания, причем многие птицы совмещают эти процессы.
В Старобердянском и Родионовском лесах, расположенных вблизи и по
берегам малых рек, дефицит водопоев незначителен, хотя и в них после
дождей птицы охотно посещают лужи на лесных дорогах, сокращая дальние вылеты к речке. Высокое разнообразие и мозаичность микростаций в
искусственных лесах поддерживается постоянными вырубками отдельных
кварталов, высадкой саженцев деревьев и ягодных кустарников, что привлекает многих птиц.
Таким образом, искусственные леса в Северном Приазовье поддерживают до 40-45% видового разнообразия птиц в регионе. Стабильность биоразнообразия и его дальнейшее обогащение можно и следует
поддерживать путем широкомасштабных работ по установке искусственных гнездовий и устройства искусственных водопоев, особенно в экстремальных условиях.
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ОЗДОРОВЧИЙ ВПЛИВ ВІДВАРУ ПОЛИНУ ГІРКОГО ПРИ
ДЕЯКИХ ХВОРОБАХ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ
Кравченко Л.В., Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Постановка проблеми. На сьогоднішній день особливо гостро постає питання щодо забезпечення утримання сильних бджолиних сімей.
Досить часто цьому заважають інвазійні хвороби медоносних бджіл, які
стримують розвиток бджільництва. Особливу увагу слід приділяти змішаному (асоційованому) перебігу таких інвазійних хвороб як варрооатоз та
нозематоз, які щороку все більше поширюються територією Полтавської
області.
Зв’язок роботи з науковими та практичними завданнями. Варто зазначити, що до недавнього часу для лікування більшості хвороб
бджіл, зокрема варроозу та ноземозу, застосовували в основному антибіотики або сульфаніламідні препарати [1]. Проте, ці лікувальні засоби втратили свою популярність, оскільки мають широкий спектр дії та високий
кумулятивний ефект, часто вони спричиняють дисбактеріози не лише у
бджіл, але й у споживачів апіпродукції [2]. Встановлено, що антибіотики
та сульфаніламідні препарати пошкоджують епітелій середньої кишки та
знищують корисну бактеріальну флору травного тракту бджіл, у людей ці
речовини часто спричиняють алергії, що проявляються висипами на шкірі
та спазмами бронхів. Залишки цих речовин у меді можуть спричинити
появу стійкості до медикаментів у хвороботворних бактерій у людини. У
зв’язку з цим країни Європи заборонили використання цих лікарських
засобів для лікування та профілактики хвороб бджолиних сімей.
Тому, актуальним залишається пошук та апробація економічновигідних та ефективних лікарських засобів, безпечних для бджіл та споживачів апіпродукції. Варто зазначити, що на сьогодні запропоновані різні
методики лікування хвороб бджіл за допомогою лікарських рослин [6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливо ефективним
при лікуванні ноземозу бджіл є полин гіркий (полин польовий, полин
звичайний, полин справжній, дикий перець) (Artemisia absinthii L) [2; 3;
4]. Варто зазначити, що полин гіркий містить гіркі глікозиди (абсинтин (до
0,25%) та анабсинтин (0,03%)); флаваноїди; ефірні олії (0,5 – 2,0%), до
складу яких входить туйіловий ряд вуглеводів; смолисті та дубильні речовини; вітаміни (провітамін А та аскорбінову кислоту). Основну лікувальну
дію проявляють гіркоти та ефірні олії. Оскільки полин гіркий відноситься
до групи ароматичних гіркот, то має добре виражену протизапальну та
антимікробну дію, при цьому він посилює дію травних залоз. Варто зазначити, що абсинтин (індивідуальний лактон) сприяє стабілізації імунних
реакцій. Ефірні олії проявляють секреторну дію, збуджують нервову систему (Єфіменко Т.М., 2000; Пилипенко В.П., 2005; Приймак Г.М., 2000) [2;
5].Наявність у рослині терпеноїдних сполук забезпечує протизапальний
ефект, стимулює функції ретикулоендотеліальної системи та фагоцитарну
активність. Крім того, в літературі приводяться дані щодо біологічної активності насичених вуглеводів, виділених з ефірних олій полину гіркого [1].
Таким чином, полин гіркий рефлекторно стимулює секреторну функцію
залоз травного тракту медоносної бджоли. Це можна пояснити тим, що
підвищується збудливість та виникає реакція нейрорецепторів слизової
оболонки кишечника на надходження продуктів харчування.На сьогодні
для оздоровлення бджолиних сімей від нозематозу рекомендують використовувати «КАС-81» (полин гіркий, зібраний в період цвітіння (липеньсерпень)(квітуючі верхівки)(Е.В. Кузьміна, В.Ю. Нєвєров, Н.М. Столбов) та
відвар полину гіркого, зібраного в період вегетації (за методикою
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В.П. Пилипенка).
Формулювання мети дослідження. Мета роботи – визначити
найбільш ефективний спосіб оздоровлення бджолиних сімей з використанням відвару полину гіркого.
Досліди проведені протягом 2009 – 2011 років на дослідній пасіці
філіалу Національного наукового центру Інституту бджільництва імені
П.І. Прокоповича НАН України, що знаходиться в Гадяцькому районі Полтавської області. Було відібрано 3 дослідні групи бджолиних сімей (по 10
сімей у кожній), рівних за силою (3-4 рамки) та ступенем враження варроозом та ноземозом (сильний та середній). Силу бджолиних сімей визначали згідно загальноприйнятої методики. Ступінь враження бджіл мікроспоридією Nosema apis визначали, використовуючи 3-х бальну шкалу
О.Ф. Гробова й ін (1987), за якою слабким вважається наявність в полі
зору мікроскопа менше 10 спор; середнім – 10 – 100 спор; сильним –
більше 100 спор у полі зору. Ступінь враження бджолиних сімей Varroa
jacobsonі визначали за допомогою способу Петрова [1]. Варто зазначити,
що ступінь враження кліщами вважається незначним до 10 %, середнім –
11-20 %; сильним – більше 20 %.
Першій дослідній групі (вулики №1 – 10) згодовували відвар полину гіркого, зібраного в період вегетації (за методикою Пилипенко В.П.),
другій (вулики №11 – 20) – у вигляді «КАС-81» (полин зібраний в період
цвітіння); третя (вулики №21 - 30) – контроль. Лікарські засоби задавали
бджолиним сім’ям у період з 13 по 27 серпня 2011 року. Препарати давали
бджолам всіх груп одночасно (триразово – 13, 20 та 27 серпня).
Результати дослідження. Варто зазначити, що ослаблення бджолиної сім’ї однією хворобою, створює сприятливий фон для виникнення
іншої. Так, на дослідній пасіці на фоні нозематозу бджіл склалися сприятливі умови для розвитку варрооатозу. Виявили, що ці хвороби мають змішаний (асоційований перебіг).
Після першого згодовування лікарських засобів (16.08.2011 р.)
спостерігали зниження ступеня враження. Після другого згодовування
ступінь враження знизився на 80%. Провівши мікроскопічний аналіз кишечника з’ясували, що кількість спор Nosema apis зменшилась. Через три
тижні від початку лікування у бджолиних сім’ях, яким давали лікувальні
препарати, порівняно із контролем, спостерігали зменшення ступеня ураження їх нозематозом та варроозом. Варто зазначити, що після третього
згодовування у першій дослідній групі (вулики №1-10) відмічалось оздоровлення бджолосімей на 90%, тоді як у другій групі - лише на 50%. Третя дослідна група – загинула. На основі одержаних результатів дослідження, можна зробити висновок, що самоодужання бджолиної сім’ї при варроозно-ноземозній інвазії неможливе. Інвазія протікає гостро і в разі несвоєчасного лікування бджолина сім’я гине за короткий проміжок часу (через
5 – 10 діб). Отже, при застосуванні полину гіркого, зібраного у період
вегетації настає повне одужання бджолиних сімей від варроозноноземозної інвазії.
Аналізуючи динаміку змін кількості бджолиних сімей на дослідній
пасіці, встановили, що відвар полину гіркого, зібраного в період вегетації
має значний оздоровчий ефект та сприяє підвищенню резистентності
організму медоносної бджоли.
Висновки.
1. Виявили, що відвар полину гіркого проявив високу паразитологічну та економічну ефективність, встановили можливість його використання для оздоровлення бджолиних сімей від варроозноноземозної інвазії.
2. Найбільш ефективним засобом лікування бджолиних сімей від
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варроозно-ноземозної інвазії є відвар полину гіркого, зібраного в
період вегетації.
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ТАКСОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОЗООБЕНТОСУ
СХІДНОГО СИВАША В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД
Крутікова О.О.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Однією з найцінніших та найбільш унікальних акваторій Північнозахідного Приазов’я є Сиваська затока, найкрупнішою за площею ділянкою якої є Східний Сиваш. Згідно з Рамсарською конвенцією акваторії
Центрального та Східного Сиваша віднесено до водно-болотяних угідь
міжнародного значення і вони мають охоронний статус. Але слід зазначити, що активно розпочата ще в минулому столітті господарська діяльність
людини докорінно змінила гідроекосистему Сиваша.
Масові скиди дренажних вод з Північно-Кримського каналу, стоки
сільгоспугідь та риборозвідних ставів призвели до зниження рівня солоності Сиваша майже в 10 разів. Ще одним проявом антропогенного тиску на
дану акваторію було і залишається забруднення пестицидами, отрутохімікатами, органічними сполуками, які потрапили сюди разом зі стічними
водами. Все це істотно вплинуло на гідрохімічний та гідрологічний режими
акваторії і, як наслідок, на стан її біорізноманіття.
Важливу роль в підтриманні сталого функціонування екосистеми Східного
Сиваша, як середовища для водоплавних птахів, відіграє макрозообентос
– екологічна група донних гідробіонтів, що використовується птахами в
якості кормових об’єктів. З огляду на маловивченість цього компонента
інтерес до нього з кожним роком зростає.
Саме тому метою даної статті є оцінка видового багатства макрозообентосу екосистеми Східного Сиваша на сучасному етапі її розвитку.
Основою матеріалу дослідження стали проби макрозообентосу, які
відібрані на 13 станціях Східного Сиваша (рис. 1) за стандартними гідробіологічними методиками [4]. Збирання матеріалу здійснювалося за допомогою пружинного дночерпака площею захвату 0,0225 м2 протягом травня та
серпня 2010 р. і серпня 2011 р. Всього було опрацьовано 23 проби. Для
визначення видoвoгo pізнoманіття викopистoвувались визначники [1, 2,
4].
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Рис. 1. Картосхема станцій відбору проб
на Східному Сиваші.

Дослідивши проби макрозообентосу, нами було зареєстровано 25
видів бентосної фауни, які належать до 19 родів, 16 родин, 11 рядів,
5 класів та 3 типів.
Найбільшою кількістю видів представлені Двостулкові молюски
(Bivalvia) (9 видів). Черевоногих молюсків (Gastropoda) та Багатощетинкових червів (Polychaeta) нараховано по 4 види. Рівноногих (Isopoda) раків
– 2 види, Різноногих раків (Amphipoda) – 3 види, Кумових (Cumacea) та
Десятиногих раків (Decapoda) – по 1 виду. З представників класу Комахи
(Insecta) було зареєстровано лише 1 вид бентонтів – Chironomus
plumosus.
З класу POLYCHAETA зустрічались Hediste diversicolor, Neanthes succinea, Nereis zonata, Glycera convoluta; з класу GASTROPODA –
Hydrobia acuta, Hydrobia macei, Hydrobia euriomphala, Pontiturboella rufostrigata. З двостулкових молюсків реєструвались Abra ovata, Cerastoderma
clodiense, Cerastoderma umbonatum, Cerastoderma lamarcki lamarcki, Cerastoderma glaucum, Parvicardium exiguum, Mytilaster lineatus, Loripes
lucinalis та Lucinela divaricata. Ряд ISOPODA був представлений видами
Idotea baltica basteri та Sphaeroma pulchellum, AMPHIPODA – видами Gammarus aequiqauda, Pontogammarus maeoticus, Corophium volutator, та
Iphinoe maeotica – з класу CUMACEA. З Десятиногих раків (Decapoda) та
Комах (Insecta) було зафіксовано по одному виду– Rhinopanopeus harrisi
tridentata та Chironomus plumosus відповідно.
З родини Glyceridae Grube, 1850 ми зареєстрували вид G. convoluta
(Keferstein, 1862), яка поширена на піщаних, піщано-мулистих та мулисточерепашкових грунтах до глибини 50 м. Родина Nereidae Johnston, 1865
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обєднує 3 роди – Nereis Linnaeus, 1758, Neanthes Kinberg, 1866 та Hediste
Malmgren, 1867.
З 29 сучасних родин ряду Venerida, з яких для АзовоЧорноморського регіону характерні 15, нами було зафіксовано 2 – Scrobiculariidae та Cardiidae. Родина Cardiidae Lamarck, 1809 поширена повсюдно. З 5 родів, що зустрічаються в Чорному та Азовському морях та прилягаючих до них лиманів, в районі дослідження ми виявили 2 – Cerastoderma
та Parvicardium. Загалом родина Cardiidae представлена 5 видами: C.
clodiense (Renieri,1804), C. lamarcki (Reeve, 1844), C. umbonatum (Wood,
1850), C. glaucum (Porret, 1789), P. exiguum (Gmelin in Linnaeus, 1791).
З родини Scrobiculariidae H. Adams et A. Adams, 1856 в акваторіях
Східного Сивашу був знайдений лише 1 вид A. ovata (Philippi, 1836), який
звичайний для Чорного та Азовського морівб, а особливо для опріснених
ділянок з мулистим типом грунту.
З ряду Astartida Scarlato et Starobogatov, 1971 було зафіксовано
лише 1 родину – Lucinidae Fleming, 1828 з 2 родами Lucinella Monterosato,
1883 Loripes Poli, 1791 з 2 видами – L. divaricata (Linne, 1758) та L. lucinalis
(Lamarck, 1818).
З 3 характерних для Азово-Чорноморського бассейну родин ряду
Cyrtodontida Scarlato et Starobogatov, 1971 нами була зафіксована лише 1
родина – Mytilidae Ratinesque, 1815.
Високим видовим різноманіттям характеризується ряд Rissoiformes.
З роду Hydrobia Hartmann, 1821 нами зареєстровані H. acuta (Draparnaud,
1805), H. mabili (Bourguignat, 1876), H. euryomphala (Bourguignat, 1876).
Найбільшою частотою зустрічей по всім станціям спостереження
характеризувались представники класу Polychaeta - N. diversicolor (57 %)
та N. zonata (43 %). З класу Bivalvia найбільш поширеними по всім станціям спостереження були A. ovata (57 %), C. clodiense (57 %) та P. exiguum
(52 %).
З екологічної точки зору в угрупованнях макрозообентосу можна
розрізняти пелагічний (зі стадією вільноплаваючої личинки) і непелагічний
тип розвитку, які характеризують приналежність до груп організмів з r- та
k-стратегією виживання відповідно. Дослідження даної структури угруповань макрозообентосу є важливим, оскільки співвідношення форм із пелагічним і непелагічним розвитком може служити індикатором екологічних
умов досліджуваної акваторії. За нашими підрахунками, в межах досліджуваних акваторій Східного Сиваша співвідношення форм з пелагічною личинкою (18 видів) и прямим развитком (7 видів) складає 2,57:1, що відповідає 72 % та 28 %.
Таким чином, можна стверджувати, що в умовах гідрохімічних змін
у водоймі Східний Сиваш найбільш оптимальною є r-стратегія виживання,
що характеризується такими показниками як висока плодючість, раня
статевозрілість, короткий життєвий цикл, здатність швидко поширюватися
на нові біотопи и переживати несприятливі періоди у стадії спокою. Даний
висновок ще раз підтверджує факт погіршення екологічного стану Східного Сиваша в останні десятиліття.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ СТРАУСІВ У ПРИРОДІ ТА
НА ФЕРМІ
Осадча Ю.В., Гученко В.В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Страусівництво на сьогодні набуває все більшої популярності як
серед птахівників-любителів так і серед фермерів-професіоналів, що займаються промисловим розведенням птиці. Актуальною проблемою рентабельного розведення страусів на фермах є їх низька плодючістю. Підвищення відтворювальної здатності страусів, зокрема селекційним шляхом,
можливе лише за детального вивчення їх біологічних особливостей.
Виходячи з цього, метою нашої роботи було вивчення біологічних
особливостей відтворення страусів у природі, можливість урахування цих
особливостей при їх розведенні на фермах, у тому числі при формуванні
сімей.
Результати досліджень. На початку відтворювального сезону декілька стад самців і самок об’єднуються. Після цього розпочинаються бійки
самців з самцями, а самок з самками для визначення домінуючих особин,
що є складовою природного відбору за можливість відтворюватись
[10,12]. На наступному етапі домінуючий самець з домінуючою самкою
створюють пару та відокремлюються від стада для пошуку гніздової території. В стаді розпочинається визначення нових домінуючих особин. Відокремлені від стада пари займають територію з радіусом приблизно 800
метрів, яку самець ретельно охороняє. До них можуть приєднуватись інші
самки, які не знайшли самця для створення своєї пари. Загальна кількість
самок в таких групах може коливатись від 2 до 5 голів, з яких одна завжди є домінуючою. Місце для гнізда обирає самець, як правило, посередині обраної території. Частіше він знаходить впадину в землі та розширює її
до 1,5–2,5 м за діаметром та до 20–25 см у глибину [16]. Протягом 20–30
діб домінуюча самка відкладає у гніздо 10–15, а решта самок – по 5–8
яєць [2,12]. Час від часу самки відвідують територію інших самців, паруються з ними та відкладають яйця в чужі гнізда [9]. У завершеній кладці
буває 16–36 яєць. Але страус може накрити своїм тілом і насиджувати не
більше ніж 20 яєць. Тому домінуюча самка викочує за край гнізда зайві
яйця, які, як правило, були знесені іншими самками [16]. Ці яйця не підпадають під насиджування, згодом псуються або стають здобиччю хижаків.
Яйця насиджує домінуюча самка (протягом дня) та самець (уночі).
Період насиджування яєць триває 6–7 тижнів, у тому числі заключний
процес вилуплення страусенят − 4–5 діб. Є повідомлення [11,13], що
батьки, з одного боку, допомагають страусенятам скоріше вивільнитися з
продовбаних ними яєць, а з іншого − нібито проводять відбір найбільш
життєздатних нащадків. Так, страусенята виводяться опушеними, зрячими, але не здатними пересуватись зразу ж після вилуплення. Тому батьки
не чекають виведення страусенят з усіх яєць, а після вилуплення та обсихання перших, ведуть їх з гніздової території. Слабкі і нездатні до пересування страусенята, ще не вилуплені з яєць тощо, залишаються у гнізді і
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становляться споживою хижаків. Це, безумовно, є ще однією складовою
природного відбору. Страусенята, що залишили гніздо разом з батьками,
під їх опікою вчаться добувати та споживати корм. Оперення у них спочатку жовте, жовтогаряче і кремове з коричневими плямами та чорними
смужками на спині, а з 5-місячного віку набуває забарвлення дорослої
птиці. У 16–18-місячному віці страусенята набувають живої маси та розмірів тіла дорослих страусів, а статевої зрілості − лише у 3–4-річному віці
[14].
Розведення страусів в Україні на промисловій основі розпочате з
2003 року, коли в модельному господарстві ПрАТ ”Агро-Союз” у селі Майське Синельниківського району Дніпропетровської області, в господарствах Миколаївської та деяких інших областей були створені страусові ферми [1,3].
Перед початком відтворювального сезону на фермах формують
групи або сім’ї (гнізда) страусів, кожну з яких утримують на окремій огородженій ділянці із розрахунку 250 м² його площі на 1 дорослого страуса.
Як правило, сім’ї формують з самця та 1–2 самок. Іноді батьківське стадо
страусів розподіляють на групи, що складаються з 2–3 самців і 4–9 самок.
Однак, утримання страусів сім’ями на окремій ділянці забезпечує значно
кращу їх плодючість, ніж при груповому утриманні декількох самців і самок [6]. Безумовно, при утриманні страусів сім’ями враховуються їх особливості відтворення у природі, але лише частково. Самець, як і у природі,
ретельно оберігає свою гніздову ділянку і знесені самками яйця. Проте
самки позбавлені можливості відвідувати гніздові ділянки інших самців та
паруватись з ними. Це приводить до зниження заплідненості яєць, але є
необхідною умовою утримання племінної птиці, нащадки якої повинні мати
відоме походження за обома батьками. При відтворенні страусів на фермах не ураховується ще одна їх біологічна особливість. Так, у природі
пари формуються з домінуючих самців і самок, де критерієм відбору та
підбору є сила та агресивність особин. На фермі ж до самця підбирає одну
або декількох самок людина за іншими критеріями. Цими критеріями зазвичай є індивідуальна несучість, плодючість, жива маса, м’ясна скороспілість, екстер’єр, вивід страусенят та виводимість яєць [7].
У природі страуси, як уже зазначено вище, проводять відбір знесених яєць перед тим як розпочати їх насиджування. В умовах ферми оцінку
та відбір яєць для інкубації здійснює людина. Ознаками відбору є маса та
форма яйця, забарвлення шкаралупи. Під час просвічування яєць враховують стан (розмір та положення) повітряної камери, приховані дефекти
шкаралупи, положення та рухливість жовтка, наявність включень.
Для інкубації яєць страусів використовують спеціалізовані інкубатори, наприклад, вітчизняного (Інка), італійського (Victoria), британського
(Buckeye) виробництва [5]. Процес інкубації страусових яєць триває у
середньому 42 доби [5], у той час як перепелиних – 18 діб, курячих – 21,
качок та індиків – 26–28, гусей – 28–30 діб [4].
В умовах ферми люди при проведенні штучної інкубації яєць намагаються допомогти вивестись з яєць якомога більшому числу страусенят
(тоді як у природі страуси-батьки залишають у гнізді слабких страусенят).
Однак, згідно з повідомленнями деяких авторів [8,15], страусенята, що
вилупились з яєць за допомогою людини, мають понижену життєздатність
та повільно ростуть. Питання стосовно доцільності вирощування таких
страусенят для племінного використання на даний час є дискусійним.
Таким чином, відтворення у страусів має свої особливості та є
складним процесом, що суттєво відрізняється від інших видів сільськогосподарської птиці як у біологічному, так і в етологічному аспектах. Тому
при розведенні страусів на фермах необхідно враховувати особливості їх
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відтворення у природі, що на сьогодні лише частково береться до уваги.
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ОРНІТОФАУНА ХВОЙНИХ ЛІСІВ ПОЛТАВЩИНИ
Попельнюх В.В., Кучер Ю.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Середня залісненість України становить понад 15%, світу – 29%.
Полтавщина належить до малолісистих та лісо-дефіцитних областей. Загальна площа лісового фонду, яка вкрита рослинністю, становить 244,3 тис.
га (8,5% від загальної площі області). Майже 65% площ – штучні різновікові насадження хвойних монокультур, решта – ліси заплав по берегах
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річок Ворскли, Псла, Сули, Удаю, Орчика та Говтви. У природнозаповідний фонд включено 21% площ лісів.
Ліси Полтавської області, за призначенням та розміщенням, виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні,
оздоровчі, та інші) функції і повинні мати обмежене експлуатаційне значення.
Крім того вони слугують біотопами для переважної кількості птахів. Орнітофауна України включає 413 видів, із яких 230 (56%) – зареєстровано в Полтавській області. В соснових лісах Полтавщини відмічено 67
видів птахів, що становить 29,1% від видового складу області. На гніздуванні в них зустрічається 14 типових видів, що становить 20,9% від загальної кількості відмічених. Значно більше – 32 види (47,8%) лише умовно
можна віднести до мешканців хвойного лісу з причин, які будуть наведені
нижче. Зимовий видовий склад представлений 21 видом (31,3%), включаючи осілих та тих, які з'являються у наших широтах у періоди кочівель
чи інвазій.
Наведений розподіл видів за статусом досить умовний, оскільки
птахи, крім соснового лісу, можуть успішно гніздитись в інших, більш
привабливих, з точки зору для гніздування, біотопах. У деяких випадках
гніздування в сосновому лісі відбувається лише тому, що в інших біотопах,
особливо тих, які знаходяться поруч і є більш оптимальними, самці витісняються сильнішими конкурентами в субоптимальні стації, якими є монокультурні хвойні насадження. До таких видів можна віднести – зяблика,
вівчарика жовтобрового, вівчарика-ковалика та інших.
Хвойні монокультури, як основне місце гніздування, обирає лише
незначна кількість видів птахів, зокрема – дрімлюга, дятел великий, сойка, крук, частково малинівка та підкоришник.
Майже для половини видів перебування в цих біотопах пов’язане з
наявністю галявин серед лісу та його периферії, що призводить до так
званого галявинного ефекту. Суть його полягає в тому, що в цих місцях,
крім монокультури сосни, ростуть листяні дерева, чагарники та трава, де й
спостерігається підвищена концентрація гніздового населення, в тому
числі видів, які не зовсім характерні для даного типу лісу (припутень,
горлиця звичайна, жайворонок лісовий, щеврик лісовий, шпак звичайний,
ворона сіра, кропив’янки, мухоловки, дрозди, зеленяк, щиглик та інші).
Таким чином, з метою приваблювання більшої кількості видів птахів
у монокультурні хвойні насадження, доцільно чередувати висаджування
хвойних та листяних видів дерев.

ЖУК-ОЛЕНЬ (LUCANUS CERVUS) – ВИМИРАЮЧИЙ ВИД
ФАУНИ РІВНЕНЩИНИ
Шикула Р.Р.
Міжнародний університет «МЕГУ» імені академіка Степана Дем’янчука
Особливості біології. Жук-олень – найбільший представник ряду
твердокрилих Західного Полісся, занесений до Червоної книги України.
Довжина самця разом із рогами досягає 9 см, жук переважно чорного
кольору, із бордовими надкрилами та рогами, а самки за розмірами значно
менші та без масивних рогів. Верхні щелепи самки гострі, пристосовані до
надрізування гілочок. Тіло чорно-коричневе, опукле. Дорослих жуків
можна спостерігати у травні-липні. Живляться вони соком, що витікає з
пошкоджених дерев, переважно дубів, бука та берези. Цікавим є те, що
лише самки можуть активно видобувати сік з дерева через відсутність
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природного соковиділення.
Вони роблять мікроскопічні
надрізи на гілочках дерев і
злизують витікаючий сік.
Слід зауважити, що це не
призводить до серйозного
пошкодження дерев, мікронадрізи швидко затягуються. Таким чином самки
несвідомо годують своїх
самців, надаючи їм можливість злизувати сік, адже
ротовий апарат самця не
пристосований прокушувати кору дерева. Невдовзі
після парування самці гинуть. Самки гинуть після відкладання яєць у
дупла та повалені дерева. Розвиток личинок триває 5-6 років. Личинка
досягає довжини 9 см, після чого оляльковується.
Поширення. Жук поширений на всій території України. Ареал охоплює Центральну, Південну і Східну Європу, Північну Африку.
Місця перебування. Широколистяні та мішані ліси у передгір’ях
Кримських гір та широколистяні ліси Українських Карпат, діброви та байрачні ліси. Нам відомі місця на території Рівненської області (села Підліски,
Бугрин, Клевань ), де жук у 1970-1980-х роках скупченнями зустрічався
на деревах шовковиці, що росли на подвір’ях. Виявлений він у Клеванському, Костопільському, Березнівському та Сарненському лісництвах.
Основною метою даної роботи було довести наявність цього жука в
Рівненській області та з’ясувати причини зменшення його чисельності.
Результати досліджень та їх обґрунтування. Справа в тім, що відбувалась поступова зміна біоценозів Західного Полісся під впливом неправильного господарювання у лісах. Нам відомо, що є певні правила ведення
лісового господарства. Вони вивчають очищення лісу від повалених, гниючих стовбурів дерев, в яких розвиваються „шкідники” лісу. Саме в таких
стовбурах розвиваються личинки жука-оленя, які харчуються гниючою
деревиною.
Користь жука полягає у повному перетворенні повалених дерев на
порохно личинками за час свого розвитку. Крім того, жук служить складовою трофічних ланцюгів та є кормом для птахів, плазунів та ссавців. Також жук-олень – цікавий об’єкт ентомологічних досліджень школярів,
студентів, бо вражає своїми розмірами і статевим диморфізмом. Перебуваючи у достатній кількості в навколишньому середовищі, він міг би стати
предметом практичних та лабораторних досліджень школярів та студентів
природничих факультетів ВНЗ з вивчення морфології комах. Спостерігаючи жука у рекреаційних місцях, туристи могли б отримувати неабияку
насолоду від його поведінки та турнірів за оволодіння самкою.
Заходи охорони. У зв’язку з дуже низькою чисельністю, яка спостерігається повсюди, ми пропонуємо виявляти місця мешкання жука-оленя і
пояснювати керівникам лісових господарств необхідність залишати повалені стовбури дубів у лісі, створюючи ентомологічні заказники. Пропонуємо створити наукове студентське зоологічне товариство, яке буде проводити роз’яснювальну роботу серед населення через ЗМІ та забезпечувати
природоохоронні заходи щодо збереження й вивчення унікального представника фауни Рівненщини.
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СТАН ГЕЛЬМІНТОЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ
КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. ПОЛТАВА
Ширкевич В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Паразитизм широко розповсюджений у природі. Особливо багато
видів паразитів серед типів найпростіших, плоских і круглих червів.
Паразити – це такі організми, які використовують організми іншого
виду (хазяїна) як джерело харчування і середовище існування, завдаючи
їм шкоди; при цьому паразит не вбиває свого хазяїна одразу, на відміну
від того, як це робить хижак зі своєю жертвою.[1, c.437]
В Україні продовжує залишатися складною ситуація з захворюваністю населення гельмінтозами. ВООЗ наводить дані про те, що кишкові
гельмінтози за поширеністю займають 3-4 місце серед всього числа щорічно зареєстрованих хворих.
Гельмінти паразитують в усіх органах людини, оскільки шляхи і
способи інвазії різноманітні: аліментарний ( з їжею, водою), інокулятивний
( зі слиною кровосисного переносника), перекутаний (активне проникнення крізь покриви тіла).[2, с.452]
До гельмінтів, або паразитичних червів відносяться багатоклітинні,
білатерально симетричні тварини декількох самостійних типів Безхребетних: Плоскі черви (Plathelminthes), Круглі черви (Nemathelminthes). Гельмінти є паразитами тварин, рослин і людини.[1,c.5]
Гельмінти – є паразитами, які пошкоджують кишковик, печінку та
інші внутрішні органи людини і викликають небезпечні захворювання –
трематодози, цестодози і нематодози. В організмі людини гельмінти призводять до механічних ушкоджень органів і тканин, знижують життєдіяльність організмів, так як поглинають поживні речовини, вітаміни і інші необхідні компоненти обміну речовин. Гельмінти паразити людини викликають інвазії, які вимагають тривалого лікування, а іноді можуть стати причиною смерті людини ( опісторхоз, трихінельоз, шистосомози, ехінококоз,
альвеококоз та ін. )
В м. Полтава теж не дуже благодатна картина. Звернемо увагу на
данні 3 поліклініки І міської клінічної лікарні м. Полтави Киъвського району за 5 років.
Всього обслуговується 25616 осіб дорослого населення серед них
були такі випадки зараження:
2007
2008
2009
2010
2011

рік
рік
рік
рік
рік

Опісторхоз
4
1
3
1
-

Аскаридоз
1
1
3
6
2

Лептоспіроз
1
-

Ентеробіоз
-

Токсоплазмоз
-

1
-

3
-

Влітку діти перебувають багато часу на свіжому повітрі, грають в
піску і купаються у водоймищах, спілкуються з домашніми тваринами.
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Тому батькам потрібно пам’ятати про небезпеку інфікування дітей глистами, або з медичної термінології гельмінтами.
За показаннями дитячого поліклінічного відділення №1 при І міській клінічній лікарні м. Полтави київського району за 5 років при обслуговуванні 5343 особи дитячого віку було зареєстровано:
2007
2008
2009
2010
2011

рік
рік
рік
рік
рік

Аскаридоз
1
15
10
9
6

Ентеробіоз
11
10
8
8
21

Гострики - частий гість у дитячих колективах. Це дрібний (довжина до 1 см) мешканець тонкого і товстого кишечника, відкладає яйця,
виходячи з прямої кишки, на шкірні складки, білизна натільна і постільна.
Відбувається це найчастіше вночі, супроводжується сильним сверблячкою
в області заднього проходу. Яйця гостриків вже через 4-6 год дозрівають і
готові викликати захворювання, відмінно зберігаються в навколишньому
середовищі. Потрапляють в організм людини з пилом, з брудними руками,
через м'які іграшки, білизна, посуд.
Аскарида - щорічно вражає до 100 мільйонів чоловік. Потрапляє в
людини з їжею (частіше це неошпаренние зелень, овочі та фрукти), з
сирою водою, брудними руками, пилом, активно переноситься мухами.
Довжина аскариди-до 40 см, одна самка аскариди щодня виділяє до
200 000 яєць, які потрапляють у грунт і добре в ній зберігаються роками.
Ковтнув яйце аскариди у тонкій кишці перетворюється на личинку, потім
впроваджується в стінку кишки, потрапляє в кровоносні капіляри, розносяться в печінку, мозок, очі, серце і легені. У процесі пересування аскариди харчуються кров'ю - еритроцитами та поживними речовинами. Анемія
(недокрів'я) - частий супутник аскаридозу.
Особливості захворювання гельмінтами зумовлюється суворим дотриманням правил особистої і громадської гігієни (ретельно мити руки з
милом перед їдою і після відвідування туалету; коротко стригти нігті; викорінювати у дітей, а іноді й у дорослих, звичку гризти нігті і брати в рот
пальці, ручки тощо). Слід постійно проводити санітарнопросвітницьку
роботу серед населення, спрямовану на запобігання зараженню гостриками та аскаридами.
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РОЗДІЛ 2. БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ:
ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА

СОРТОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДРІБНОКВІТКОВИХ ХРИЗАНТЕМ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Білик І.В., Лихолат Ю.В., Опанасенко В.Ф.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
В умовах ботанічного саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, який є базою для проведення наукових
досліджень, здійснюються роботи по створенню колекційного фонду рослин в нових для них умовах, відбираються перспективні види і сорти з
метою збагачення біорізноманіття декоративних рослин в умовах степового Придніпров'я.
Малодослідженою проблемою є інтродукція дрібноквіткових хризантем у нашому регіоні, що пов’язано з кліматичними умовами Дніпропетровщини [2]. Клімат характеризується континентальністю, в деякі роки
надмірною посухою. При цьому рослини підпадають впливу не тільки
надмірної температури, нестатку вологи в ґрунті, але і сухості повітря та
сильними вітрами. Зимовий період характеризується різкою зміною холодної і теплої погоди.
В зв’язку з цим, метою нашої роботи є підбір найбільш декоративних і стійких сортів хризантем на основі вивчення їх динаміки росту і ритмів розвитку в цих умовах.
На основі кропіткої інтродукційної роботи, яка проводиться в умовах ботанічних садів України можна стверджувати, що дрібноквіткові хризантеми належать до однієї з найбільш декоративних культур, які використовуються в пізньолітній і осінній періоди [1]. Вони відрізняються подовженим (40-60 днів), рясним та дуже яскравим цвітінням, різноманіттям
барв і форм суцвіть. Посухостійкі і морозостійкі хризантеми не бояться
осінніх приморозків, стійкі до шкідників і хвороб. Добре розмножуються
поділом куща або живцями. Дрібноквіткові хризантеми широко використовуються для зрізу в осінній період, для насаджень при створенні великих і
малих груп, квіткових масивів. Низькорослі сорти добре використовувати
при створенні бордюру. Пізні сорти можуть використовуватися в якості
контейнерної культури.
З 2008 по 2011 роки в ботанічному саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара було випробувано більше ніж
100 сортів дрібноквіткових хризантем із різних ботанічних садів України. В
ході досліджень були виявленні сорти, які відрізняються великою пристосованістю до культивування в відкритому ґрунті, мають високу зимостійкість і характеризуються високим коефіцієнтом вегетативного розмноження. У них формувалися сильна коренева система, велика кількість кореневої порослі, дужі кущі з рясним цвітінням, які не вибагливі в культурі. В
основному - це рано - та середньо квітучі рослини, з тривалим періодом
цвітіння (з кінця серпня по жовтень). Суцвіття у них частіш за все прості
або напівмахрові, але при цьому цвітіння дружнє та рясне.
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Найбільшої уваги заслуговують такі сорти:
Аврора – Aurora. В умовах ботанічного саду даний сорт характеризується тривалим періодом цвітіння (40 днів), висотою куща до 80 см,
суцвіттями до 7 см у діаметрі, комплексною стійкістю до умов довкілля,
захворювань, шкідників. Суцвіття густо махрові (жовто-гарячі-рожевожовті). Кущі стійкі, пірамідальні. Листя мілкі, темно-зелені. Зацвітає в кінці
вересня.
Білосніжка – Belosnezka. Суцвіття білі, махрові до 5 см в діаметрі.
Кущі до 70 см заввишки, кулясті, компактні. Листя – мілке, сіро-зелене. В
умовах ботанічного саду цвіте з початку вересня до приморозків, добре
зимує, стійкий до захворювань і шкідників. Використовуються для групових насаджень та зрізу.
Вероніка – Veronika. Суцвіття яскраві, малиново-рожеві, махрові до
7 см в діаметрі. Висота куща до 80 см. Кущі стійкі , рихлі. Листя темнозелене, блискуче. В наших умовах починає цвісти з кінця вересня і триває
35-40 днів, стійкий до захворювань і шкідників.
Вітчизна – Vitchizna. Суцвіття махрові, дуже щільні, плоскі, червоного кольору, зовнішня частина квітів жовто-гаряча, до 5 см в діаметрі. В
умовах ботанічного саду кущі стійкі, пірамідальні, 60 см заввишки. Цвіте з
середини жовтня до приморозків. Стійкий до умов довкілля, захворювань,
шкідників.
Кнопа – Knopa. В умовах ботанічного саду даний сорт характеризується доброю витривалістю до умов довкілля. Кущ компактний, кулястий,
висотою 30-35 см. Суцвіття жовті, помпоні, до 3 см в діаметрі. Витримує
пересаджування під час квітування. Добре зарекомендував себе як контейнерна культура. Цвіте з жовтня, 35-40 днів.
Космічна - Kosmichna. Суцвіття махрові, темно-лілові, до 5 см у діаметрі. Кущ компактний, кулястий, добре розгалужений, до 30 см заввишки. Листя темно-зелене. В наших умовах цвітіння починається з середини
вересня і триває до 40 днів. Дуже витривалий сорт. Добре витримує пересаджування під час цвітіння.
Крижинка – Kryzhynka. Дуже стійкий сорт в умовах ботанічного саду. Суцвіття немахрові, біло-кремові, під час масового цвітіння білі, до
5 см у діаметрі. Кущ 25-30 см заввишки, добре розгалужений, компактний.
Цвіте з середини вересня до кінця жовтня. Добре зарекомендував себе під
час створення групових насаджень та бордюрів, а також як контейнерна
культура.
Колискова – Kolyckova. В умовах ботанічного саду даний сорт характеризується доброю стійкістю до умов довкілля, захворювань, шкідників, тривалим періодом цвітіння з жовтня до глибоких заморозків
,витривалістю під час пересаджування. Суцвіття темно-жовто-гарячі, напівмахрові , до 4 см у діаметрі. Кущ висотою 35-45 см, компактний, розгалужений, листки дрібні, темно-зелені. Добре зарекомендував себе для
створення бордюрів та групових насаджень.
Літл Америка – Little America. Суцвіття біло-кремові, анемоноподібні, до 9 см в діаметрі. Кущ до 80 см висотою, прямостоячий, стійкий, тендітний. Листки великі, темно-зелені. В умовах ботанічного саду цвітіння
рясне, починається з середини жовтня по листопад. Стійкий до шкідників.
Перлинка – Perlynka. В умовах ботанічного саду сорт відзначився
високими зимостійкістю та посухостійкістю. Суцвіття ніжно-рожеві, променисті, махрові, до 8 см у діаметрі. Кущ до 60 см заввишки, прямостоячий.
Листки дрібні, матово-зелені. Цвітіння починається з кінця вересня і триває до 30 днів. Чудово підходить для зрізу.
Сонячний зайчик – Solnechnyi Zaichik. В умовах ботанічного саду
даний сорт характеризується тривалим періодом цвітіння (з середини
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жовтня до заморозків), компактним кущем до 60 см заввишки. Суцвіття
яскраво-жовті, помпоні, до 5 см у діаметрі. Підходить для висадження у
міксбортерах та зрізу. Сорт стійкий до умов довкілля, захворювань, шкідників.
Червоні вітрила – Chervoni Vitryla. В наших умовах кущ заввишки
65 см, прямостоячий. Суцвіття яскраво-червоні з жовтим центром, немахрові, діаметром 5-6 см. Цвітіння дружнє, рясне, починається в кінці вересня і триває 30-35 днів. Сорт відзначається комплексною стійкістю до умов
довкілля, захворювань та шкідників. Використовується в групових насадженнях та для зрізу.
В подальшому колекція хризантем Дніпропетровського ботанічного
саду буде поповнюватися за рахунок нових інтродуцентів з інших регіонів
України. Буде досліджуватися морфобіологічний потенціал та перспективи
їх використання в умовах степового Придніпров'я, вивчатися декоративні і
господарські ознаки, репродуктивна здатність.

Література
1.
2.

Горобець В.Ф. Хризантеми. - Київ, 2003. – 42 с.
Рудницька Є.М. Методичні рекомендації по вирощуванню хризантем. Дніпропетровськ, ДГУ, 1980. – 7 с.

МОХОПОДІБНІ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ, СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ
Гапон С.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Мохоподібні, як і всі інші криптогамні організми (водорості, лишайники), є досить своєрідними об’єктами науково-дослідницьких робіт, що
виконуються учнями, студентами, магістрантами. Аналіз тематики курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт свідчить про незначну частку робіт, присвячених бріофітам. Це пояснюється рядом причин, а
саме: недостатнім рівнем знань про ці групи рослин, відсутністю широкого
кола фахівців-консультантів (бріологів, альгологів, ліхенологів), низьким
ступенем інтересу до них з боку учнів та студентів, недостатньою кількістю доступних визначників для ідентифікації видового складу, тощо. Якщо
для визначення вищих судинних рослин ми маємо не лише ґрунтовні академічні визначники, а і ряд доступних шкільних, то для визначення криптогамів використовуються академічні визначники, які учнями, а іноді й
студентами сприймаються неоднозначно. Кожна група криптогамів характеризується і своєю специфікою збору та визначення матеріалу, для оволодіння якою необхідними є певні навички. Тому метою нашої роботи і є
обговорення методів збору бріологічного матеріалу, а також методики
ідентифікації видового складу мохоподібних.
Світ бріофітів не лише цікавий, а й різноманітний. На сьогодні їх відомо близько 25 тис. видів. Це лише в десять разів менше, ніж квіткових
рослин, але в два рази більше папоротеподібних. Зі шкільної лави більшість учнів можуть назвати тільки декілька представників мохоподібних.
Це зозулин льон, сфагнум, маршанція, фунарія. Тому поле діяльності
дослідження цієї групи рослин є безмежним.
Кожна науково-дослідницька робота ґрунтується на зборі матеріалу. Мохи, на відміну від інших вищих рослин, можна збирати і вивчати в
природі майже цілий рік. Найкращими порами року для цього є весна та
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осінь. Але і влітку, і взимку матеріал також можна збирати. Перешкодою
може бути надмірна спека влітку, коли дернинки перебувають в повітряно-сухому стані і важко відрізняються між собою. Взимку ж перешкоджає
сніговий покрив. Збір матеріалу проводиться детально-маршрутним методом чи на стаціонарних ділянках. На нашу думку, бажано спочатку використати метод рекогносцировки, тобто оглянути місцевість, визначити
приблизні місця зборів.
Зразки обережно відділяють від субстрату за допомогою ножа. Епілітні бріофіти збираються разом з частиною субстрату, на якому зростають. При потребі використовується 5х чи 10х-кратна лупа. Відділений
зразок площею кілька см2 (від 1 до 4) поміщаємо в заздалегідь підготовлені паперові пакети. Їх розміри є довільними. Варто пам’ятати, що не можна
брати на гербарій всю дернинку моху, а лише її частинку. Конверт супроводжуємо чорновою етикеткою, на якій зазначаємо географічний пункт
збору (країну, область, район, населений пункт), тип рослинності, субстрат, дату збору, прізвище, ініціали колектора. При зборі зразка необхідно бути дуже уважним, щоб не пропустити пагонів із спорогонами (коробочками, ковпачками), вивідковими органами. Зібрані зразки в подальшому тримають в сухому місці, незалежно від освітлення. Якщо гербарний
зразок взято з водойми, підводного предмету чи вологої деревини, то його
необхідно промокнути фільтрувальним папером і підсушити на повітрі, або
в кімнатних умовах. Особливих правил гербаризації (закладка в прес,
перекладання паперовими прокладками, висушування під сонячними
променями) дотримуватися при гербаризації бріофітів не потрібно.
Ідентифікація зразків мохоподібних також має свою специфіку. Розміри цих рослин часто є досить дрібними, тому необхідною умовою при
визначенні їх є використання збільшувальних приладів: мікроскопу, бінокулярної лупи. Сам процес ідентифікації відбувається з використанням
виготовлених тимчасових препаратів.
Найкращим є той варіант, коли визначення видового складу проводиться на свіжому матеріалі. Але в більшості випадків бріолог працює з
гербарієм. Для цього спочатку під бінокулярною лупою розглядається весь
зразок, відмічається його колір, тип галуження пагонів, наявність чи відсутність спорогонів тощо. Потім від нього відділяється один пагін і поміщається в чашку Петрі з водою. Через кілька хвилин пагін насичується водою
і вже готовий до обстеження. Відмічається його колір, спосіб листкорозміщення, форма листкової пластинки. Якщо є спорогони, то відмічається
характер і колір ніжки, форма, розміри, колір коробочки, наявність чи
відсутність шийки, кришечки, перистому. Після цього готуються необхідні
тимчасові препарати. Для цього на предметне скельце в краплю води
поміщаємо стеблові і гілочкові листки, коробочку, кришечку, ковпачок та
ін. При необхідності робимо поперечний переріз стебла, листків, використовуючи осердя бузини. Тонкі зрізи також поміщаємо в краплю води. Їх та
окремі органи з пагону зверху накриваємо покривними скельцями. Такі
тимчасові препарати використовуємо для визначення конкретного виду.
Але в подальшому практикуємо зберігання їх в паперових конвертиках, які
розміщуємо в коробках. При необхідності додаємо під покривне скельце
краплю води і через кілька хвилин маємо готовий препарат. Можна додати
також під покривне скельце краплю гліцерину. Така бріотека з тимчасових
препаратів зберігається необмежений час і використовується в подальшому для порівняння. На конвертах обов’язково вказуємо назву виду, а
також повне місцезнаходження зразка моху. У деяких випадках, наприклад при визначенні видів роду сфагнум, зрізи необхідно підфарбувати.
Ми для цього використовуємо хімічний олівець чи фломастер. Зрізи готуємо при допомозі осердя бузини та леза безпечної бритви. При визначенні
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таломних печіночників теж готуємо зрізи слані, амфігастріїв та ін. Необхідним обладнанням для бріолога є пінцет з тонкими кінцями, а також очний
скальпель. Виготовлення препаратів вимагає певної старанності, ретельності і удосконалюється з часом.
Ідентифікація зразків здійснюється за допомогою визначників.
Найбільш сприйнятливими і доступними для учнів і студентів є наступні:
1. Бачурина А. Ф. Печеночники и мхи Украины и смежных территорий / Бачурина А. Ф., Партыка Л. Я. – К. : Наук. думка,
1979. – 204 с.
2. Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є. Мохоподібні і лишайники : Навчальний посібник з методики визначення мохоподібних і лишайників. – Херсон : Айлант, 2001. – 68 с.
Повніші відомості про мохоподібні та ключі для визначення мають
такі монографічні праці та визначники:
1. Зеров Д. К. Флора печіночних і сфагнових мохів України / Дмитро Костьович Зеров /. – Київ : Наук, думка, 1964. – 356 с.
2. Игнатов М.С. Флора мхов средней части европейской России /
Михаил Станиславович Игнатов, Елена Андреевна Игнатова /. –
Т. 1. – Sphagnaceae-Hedwigiaceae. – М. : КМК, 2004. – С. 1–608.
3. Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части европейской России / Михаил Станиславович Игнатов, Елена Андреевна Игнатова /. – Т. 2. – Fontinalaceae-Amblystegiaceae – М.:
КМК, 2004. – С. 609–944.
4. Лазаренко А. С. Определитель лиственных мхов Украины / Андрей Созонтович Лазаренко /. – Киев. : Изд-во АН УССР, 1955. –
348 с.
5. Мельничук В. М. Определитель лиственных мхов европейской
части ССР. / Всеволод Максимович Мельничук /. – К.: Наук. думка, 1970. – 442 с.
Отже, якщо студент чи магістрант обирає своїм об’єктом дослідження таку цікаву групу як мохоподібні, він, при виконанні своєї науководослідницької роботи не лише поглибить знання із заданої теми, а й ознайомиться зі специфікою відбору та визначення матеріалу. Працюючи в
майбутньому на посаді вчителя зможе прищепити зацікавленість до цих
неповторних рослин і своїм вихованцям.

МАТЕРІАЛИ ДО ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА ЕКОЛОГІЇ ГРИБІВ
РОДИНИ BOLETACEAE НА ПОЛТАВЩИНІ
Беседіна І.С., Макаренко Я.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, м. Київ
Для території Полтавської області, яка розташована в межах Лівобережного Лісостепу та частково Лівобережного Злаково-лучного Степу, –
найбільш окультуреного регіону України – традиційно актуальним є вивчення природної біорізноманітності, в тому числі й мікобіоти.
Перші згадки про гриби Полтавщини в науковій літературі датуються XVIII ст. [9]. Дослідження шапинкових грибів в Україні, що здійснювалося під керівництвом М.Я. Зерової у 30-х роках XX ст., стало поштовхом
для розгортання робіт із вивчення мікобіоти окремих регіонів республіки, в
тому числі й Полтавщини. Завдячуючи багаторічним, планомірним дослідженням П.Є. Сосіна, Р.В. Ганжі і І.С. Беседіної на території області зібраний значний фактичний матеріал про видовий склад грибів-макроміцетів

48

та їх екологічні особливості. Встановлено, що мікобіота регіону є багатою у
систематичному відношенні. Найвища видова різноманітність грибів спостерігається у широколистянолісових і похідних мішаних (дубовососнових) екосистемах. Ці біоценози найкраще представлені у долинах
річок Псел, Ворскла, Сула та їх приток у Гадяцькому, Шишацькому, Полтавському, Котелевському, Кобеляцькому і Пирятинському р-нах області
[5,8,11]. Нині цей напрямок досліджень продовжує наукова група кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка під керівництвом І.С. Беседіної.
Матеріалом для даної публікації став аналіз результатів багаторічного вивчення видового складу та екологічних особливостей грибів родини Boletaceae на Полтавщині.
За сучасною класифікаційною схемою до родини Boletaceae включені роди: Xerocomus, Boletus, Leccinum і Tylopilus. Вони різні за об’ємом,
по різному представлені у мікобіоті ботаніко-географічних районів України.
В екологічному плані всі види родини Boletaceae є симбіонтами. Тому їх
місцезростання приурочене до наявності у лісових ценозах таких мікоризоутворюючих видів як Pinus sylvestris L., Quercus robur L., видів з роду
Betula, Populus, Alnus.
Рід Xerocomus на Україні представлений 5 видами. З них – 4 відомі
для регіону Лівобережного Лісостепу України і Полтавщини. [7,1]. За результатами наших досліджень (1990-2011рр.) у лісах області було виявлено тільки 3 види з роду: Xerocomus badius (Fr.) E.J. Gilbert,
X. chrysenteron (Bull.) Quél. і X. subtomentosus (L.) Quél. Перші два види є
широко розповсюдженими на території області, зустрічаються часто у
великій кількості у соснових і мішаних лісах (X. badius), а X. chrysenteron
у зволожених вільхових і заплавних листяних лісах з наявністю Quercus
robur. Вид X. subtomentosus, що досить часто зустрічається у хвойних,
листяних і мішаних лісах України і за даними Р.В. Ганжі виявлений у зволожених місцях заплавної діброви, вільшаниках, а у 1952 році масово
плодоносив у соснових лісах Полтавщини [2,3]. Нами знайдений тільки
один раз у заплавній діброві заповідного урочища «Сокільське» на території РЛП «Нижньоворсклянський» (Кобеляцький р-н, околиці с. Лучки).
Місця знаходження цього виду Ганжою Р.В. X. rubellus Krombh. на території Полтавської області встановити не вдалося. Нами він був виявлений у
незначною кількістю плодових тіл у мішаному лісі поблизу с. Коробівка
(Золотоніський р-н, Черкаська обл., 28.09.1990, ЛЛУ). [8].
Рід Boletus на Україні представлений 12 видами. Завдяки дослідженням Р.В. Ганжі всі вони виявлені і у лісах Полтавської області [5].
Зазначино, що B. luridus Sowerby часто зустрічаються тільки у наших
мішаних лісах і заплавних дібровах і є об’єктом збору та заготівлі для
місцевого населення. Boletus edulis Bull. у суборах поширений у значно
меншій кількості, незначними осередками. Населення майже повністю
використовує його у відомих місцях зростання. Не часто зустрічаються: B.
erythropus sensu Persoon, B. calopus Pers і рідко – B. queletii Schulzer.
[4,8].
Це
підтверджено
результатами
оригінальних
досліджень:
B. erythropus виявлений у Шишацькому р-н, в околицях с. Федунки, у
мішаному лісі, 10.06.2008; B. calopus у Полтавській обл., Кобеляцькому рн, заповідному урочищі «Сокільське» на території РЛП «Нижньоворсклянський»» в околицях с. Лучки, у заплавному лісі під дубом, 15.06.2007.
B. queletii вперше для території України був виявлений Р.В. Ганджою у
добре зволоженій частині притерасного вільхового лісу [4]. Нами він відмічений тільки раз у дубово-грабовому лісі під дубом (Полтавська обл.,
Чорнухівський р-н, околиці с. Піски-Удайські). Види: B. aereus Bull та
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B. regius Krombh. є дуже рідкісними. Вони відомі в Україні з досліджень
Ганжі Р.В. (декілька місцезнаходжень у листяних лісах Карпат і дубовому
лісі Диканського та листяному лісі Котелевського р-нів Полтавської області). Тому ці види занесені до 2-го і 3-го видання Червоної книги України і
мають І категорію охорони [6,7,11].
Відомості про систематичні та екологічні особливості решти представників роду Boletus, що зрідка зустрічаються у дубових лісах Полтавщини і ЛЛУ: Boletus appendiculatus Fr., B. іmpolitus Fr., B. satanas Lenz,
B. purpureus Pers. та B. fechtneri Vel. знаходимо у альбомах малюнків
Р.В. Ганжі, що нині зберігаються у фондах Полтавського Краєзнавчого
музею та визначнику грибів України [7]. Нам зустріти ці види покищо не
довелося.
Монотипний рід Tylopilus представляє вид – Tylopilus felleus (Bull.)
P. Karst. У соснових лісах Полтавської області він зрідка зустрічається у
невеликій кількості[1,4]. Нами, у різні роки, переважно у серпні місяці,
вид виявлений поодинокими екземплярами у сосново-дубових лісах (Семенівський р-н, околиці с. Горошине, Шишацький р-н, околиці с. Федунка)
та соснових лісах (Шишацький р-н, околиці с. Яреськи; Кобеляцький р-н,
РЛП «Нижньоворсклянський», острів Вишняки; Полтавський р-н, околиці
хутора Заборяни).
Види роду Leccinum на Полтавщині часто можна виявити в певні
роки у незначній кількості у листяних і мішаних лісах під відповідними
породами дерев: Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray,(зростає під Populus
tremula L.), L. duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer (під P. alba L.) та
L. scabrum (Bull.) Gray. (під Betula pendula Roth). У вересні 2009 нами була
зафіксована рекордна кількість плодових тіл L. aurantiacum (40) у Новосанжарському р-ні біля залізничної станції «Собківка». Зазвичай у цьому
місці ми знаходили серед соснового лісу у ямках під осиками тільки декілька плодових тіл. У цьому ж році, нами відмічене масове плодоношення і
L. scabrum у березняках Шишацького р-ну, в околиці с. Федунка та залізничної станції «Яреськи». Причина криється у надзвичайно сприятливих
для цих видів кліматичних показниках вересня 2009 року. Він був вологим
і надзвичайно теплим.
Вид L. holopus (Rostk.) Watling., становить виняток, щодо частоти
трапляння. Він вкрай рідко зустрічається поодинокими екземплярами на
зволожених ділянках листяних і змішаних лісів, часто серед сфагнових
мохів біля боліт,під березами. Нами вид був виявлений у Кобеляцькому рні, на території острова Вишняки РЛП «Нижньоворсклянський», в околиці
смт. Світлогірське, серед сфагнів болота «блюдця» під березами,
25.08.2006; також у Шишацькому р-ні, в околицях с. Федунка, у листяному лісі під березою, біля болота, 28.08.2008; у Котелевському р-ні, на
території заказника «Великий і Малий лимани», серед сфагнів під березами на краю болота «блюдця», 10.06.2009.
Слід відмітити і той факт, що представники родини Boletaceae за
рік дають 2-3 хвилі плодоношення. Перша – припадає на середину-кінець
червня. Друга – на серпень. Особливо гарно в цей час плодоносять види.
Leccinum duriusculum, Xerocomus chrysenteron, X. subtomentosus і Tylopilus
felleus. Восени спостерігається третя хвиля. У вересні та на початку жовтня починають масово з’являтися Boletus luridus та B. edulis, Leccinum
aurantiacum та L. scabrum. Кінець жовтня – початок листопада час
Xerocomus badius. Всі види грибів дуже чутливі до температури і кількості
опадів упродовж всього року і їх плодоношення тісно пов’язані з ними.
Тому, наприклад, Xerocomus chrysenteron, Boletus luridus, Leccinum
scabrum зустрічається кожен рік, а деякі рідкісні види з роду Boletus можуть показати себе раз за десять років.
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За результатами оригінальних досліджень встановлено, що на Полтавщині родина Boletaceae добре представлена у видовому відношенні, є
диференційованою за екологічними характеристиками та має високі показники созологічної цінності. Майже половина видів виявлені в поодиноких
місцезростаннях, де вони, як правило, представлені незначною кількістю
плодових тіл (1–10). Є ряд видів, що зрідка зустрічаються не тільки на
території Полтавщини, а й в Україні. Це пов’язано з різними потребами
видів родини Boletaceae до умов існування, дії абіотичних. Ми вважаємо,
що моніторингові дослідження агарикоїдних грибів ЛЛУ слід продовжувати, бо це має значний науковий інтерес.
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ЕПІГЕЙНІ ЛИШАЙНИКИ ЄЛАНЕЦЬКО-ІНГУЛЬСЬКОГО
РЕГІОНУ
Бойко Т.О.
Херсонський державний аграрний університет
Поширення лишайників обумовлено певними співвідношеннями
екологічних факторів – субстратом, вологістю, освітленістю, температурою
[1]. Для більшості рівнинних територій провідним фактором у різноманітті
лишайників є наявність різноманітних типів субстратів. На території Єланецько-Інгульського регіону поширення лишайників найчастіше пов’язано
з відслоненнями гірських порід, корою форофітів, ґрунтом та антропогенними субстратами. Зважаючи на потужний антропогенний тиск на дослідженій території, найбільш вразливими компонентами степових екосистем
виявляються епігейні лишайники. Ліхенобіота ґрунтів регіону є однією з
найбідніших і включає всього 19 видів, що складає 9,0% від загальної
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кількості видів ліхенобіоти Єланецько-Інгульського регіону. Крім того для
епігейних лишайників виявлений найвищий показник рідкісності – 73,7%.
На розвиток епігейних лишайників впливають стабільність та текстура ґрунтового покриву, вологість та температурний режим [3], а також,
в певній мірі, типи ґрунтів, які в свою чергу формуються під певним типом
рослинності. Територія регіону лежить на межі двох підзон степової зони:
північної та південної. Межа між ними визначається зміною чорноземів
звичайних, які сформувались під типчаково-ковиловою рослинністю, на
темно-каштанові, сформовані під типчаково-ковилово-полиновою рослинністю. Ця межа співпадає зі зміною відслонень осадових порід в південній
частині території на кристалічні породи в північній. Такі особливості ґрунтового покриву наклали свій відбиток на розподіл епігейних лишайників
на території регіону.
В південній частині Єланецько-Інгульського регіону на схилах долин річок, балок та ярів ґрунти підстилаються вапняковими гірськими
породами. В цих місцях ділянки чорнозему чергуються з відслоненнями,
вкритими тільки тонким шаром дрібнозему [2]. Чорноземний ґрунт насичений дрібними, середніми та досить крупними уламками гірської породи, що
змінює властивості ґрунтів та утворює певні умови для формування лишайникових асоціацій [2]. На території регіону, в місцях, де переважають
відслонення вапняків, на ґрунті розвиваються кальцефільні лишайники з
лускатою та тонінієподібною життєвими формами, це види Endocarpon
pusillum, Placidium squamulosum, Psorа decipiens, Toninia physaroides,
T. sedifolia. На ґрунтах, приурочених до тимчасових водотоків, розвиваються лишайники розсіченолопатевої ризоїдальної біоморфи Collema
crispum, C. cristatum, C. fuscovirens, C. tenax, Leptogium lichenoides і
L. plicatile.
На більшій частині регіону, на території ботанічних заказників «Богодарівка», «Ульянівський», «Балка Широка», «Софіївське водосховище»
та «Пелагеївський», ландшафтних заказників «Водяно-Лорине», «Монастирше» та «Шумок», а також заповідних урочищ «Селіванове» та «Мертвоводдя» підстилаючою материнською породою ґрунтів є силікатні породи,
на яких великим шаром (від 1 до 5 м) залягають вапняки. Ґрунтовий покрив у цих екотопах відрізняється своєрідністю видового складу лишайників. На прошарках ґрунту біля гранітних брил розвиваються лишайники
шило- або сцифоїдної життєвих форм роду Cladonia. Саме в цих екотопах
нами відмічено зростання видів Caloplaca stillicidiorum, Cladonia magyarica,
C. rangiformis, Diploschistes muscorum та D. scruposus, рідше трапляються
Collema tenax та Leptogium plicatile.
У північній частині регіону, де підстилаючою поверхнею для ґрунтів
були силікатні скелі, видовий склад епігеїдів збіднений. Типовими представниками виступають види роду Сladonia: C. fimbriata, C. pocillum,
C. pyxidata, C. rangiformis, для яких відмічалося збільшення проективного
покриття.
Епігейні лишайники представлені 8 життєвими формами: зернистобородавчастою (1), тріщинувато-ареольованою (1), щільнокірковою (2),
лускатою (3), тонінієподібною (2), розсіченолопатева неризоїдальною (5),
лускато-кущистою (4), кущистою (1). Так як ґрунт є пластичним, динамічним субстратом, то на ньому переважають лишайники життєвих форм, які
завдяки морфологічним особливостям можуть закріпитись на ньому. Лишайники, які розвиваються на ґрунті, можуть рости на відносно стабільній,
зафіксованій поверхні, тому більша частина епігейних видів ЄланецькоІнгульського регіону ростуть біля кам’янистих відслонень. Найчисленішими серед перерахованих є розсіченолопатева неризоїдальна біоморфа, до
якої відносяться види родів Collema та Leptogium, та лускато-кущиста

52

біоморфа, яка представлена видами роду Cladonia. Специфічними для
даного субстрату на території регіону є тонінієподібна життєва форма,
види якої іноді переходять на вапнякові брили та мохи, а також кущиста
прямостояча життєва форма, єдиний представник якої Cladonia rangiformis
переходить на гранітні брили та рослинні рештки.
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ФІТОТЕРАПЕВТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЕНДРОФЛОРИ ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСОВИХ МАСИВІВ
ОКОЛИЦЬ М. ПОЛТАВИ
Гапон С.В., Сегеда К.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Місто Полтава та його околиці з повним правом називаються одним
із найбільш зелених міст України. Різноманітні вуличні насадження, парки і
сквери, ботанічний сад, а також Полтавський міський парк – є його зеленими легенями. Не меншу роль в оздоровленні мікроклімату міста відіграють і околичні лісові масиви, які представлені як широколистяними лісами,
так і сосновими та мішаними насадженнями. Вивчаючи фітотерапевтичні
властивості рослин лісових масивів околиць міста, ми звернули увагу на
цілющі властивості представників дендрофлори широколистяних лісів.
Тому метою нашої роботи і було встановлення видового складу представників дерев та кущів широколистяних лісів околиць міста та виявлення їх
лікарських властивостей.
Протягом 2009-2011 рр. нами вивчався видовий склад деревних та
кущових рослин у фітоценозах кленово-липової діброви Розсошанського
лісництва та Полтавського міського парку (залишку природної діброви –
Тамарин ліс), які входять до складу зеленої зони околиць м. Полтави.
Матеріалом для написання роботи слугували зібрані гербарні зразки видів дерев та кущів, а також аналіз власного досвіду та літературних
джерел щодо виявлення їх цілющих властивостей.
У результаті досліджень було виявлено 19 видів дерев та чагарників з 10 родин, 15 родів. Найбагатшими в досліджуваній флорі виявилися
родини Rosaceae (6 видів), Aceraceae (3), Corylaceae, Celastraceae (по 2).
Рід Acer L. налічує 3 види, Euonymus L. – 2. Решта родів представлені
кожен одним видом. Всі представники дендрофлори належать до фанерофітів. Серед них дванадцять видів є деревами, а сім відноситься до кущів.
За відношенням до вологи всі виявлені види є мезофітами. За відношенням
до світла є геліофіти (3 види), геліосціофіти (14 видів) та сціофіти (2 види).
Лікарські властивості характерні для більшості зібраних видів. Тому
ми згрупували виявлені дерева та кущі за характером їх використання.
Серцево-судинні хвороби лікують за допомогою глоду кривочашечкового, шипшини щитконосної [1, 5]. Вживають відвар плодів.

53

При хворобах дихальних шляхів: трахеїтів, бронхітів, пневмонії із
виявлених представників дендрофлори використовуються липа серцелиста, бузина чорна, ліщина звичайна, шипшина щитконосна, слива колюча.
Жарознижуючі властивості зумовлюють напари та відвари квіток терну,
бузини, плодів шипшини, квітконіжок черешні. Як потогінний засіб вживають відвар суцвіття липи серцелистої, сік клена звичайного. Протизапальним засобом є дуб звичайний, ясен звичайний, клен звичайний та клен
татарський [1, 2, 4, 5].
Шлунково-кишкові хвороби, проноси, закрепи лікують також представники дендрофлори. Це дуб звичайний (відвар кори при проносах),
жостір проносний (відвар кори при закрепах). Незамінним засобом є і
груша звичайна. Її сушені плоди застосовують при колітах та ентероколітах, проносах. Листки вживають для лікування проносів [5]. Дуб звичайний використовується при гострих запаленнях шлунку, кишечника [1].
Відваром плюсок горіхів ліщини звичайної лікують проноси [2].
Настій квіток і листків терну застосовують при закрепах як проносний засіб, а настій кори – допомагає при шлунково-кишкових коліках,
спазмах шлунку [1]. Сильну в’яжучу дію мають плоди черемухи звичайної,
багаті на таніни [5].
Хвороби печінки та жовчного міхура лікують за допомогою плодів
шипшини щитконосної, бузини чорної. Відвари кори ясена звичайного
застосовують як жовчогінний засіб, кори дуба – при опуханні печінки,
жовтусі [1, 3].
Виявлені нами рослини є незамінними і для лікування нирок та сечостатевих органів. Так, наприклад, відвар кори дуба звичайного, коренів
та кори бузини чорної вживають при гострих запаленнях нирок. У якості
сечогінного засобу використовують сік кленів (звичайного, польового), сік
із плодів груші, а також відвар листків ясена [5], напар квіток бузини
чорної [2, 4].
Деякі з названих рослин використовуються і при інших хворобах.
Наприклад, ясен звичайний, бузина чорна, шипшина щитконосна є незамінними засобами при лікуванні обміну речовин, Кора дуба та дубові гали
застосовують у науковій та народній медицині при шлункових, гемороїдальних кровотечах, а також при трофічних виразках, хронічних шкірних,
лишаях екземах, а також геморої [5]. Ряд рослин є цінними вітамінними
засобами. Це плоди шипшини щитконосної, бузини чорної, черемхи звичайної, черешні, груші [5]. Багато вітамінів містять молоді листки липи,
ясена, ліщини [2].
Зважаючи на значне використання виявлених представників дендрофлори, нами був проведений попередній аналіз по виявленню запасів
лікарської сировини в лісах Розсошанського лісництва. Вважаємо, що тут
можна заготовляти суцвіття липи серцелистої, плоди шипшини щитконосної, сливи колючої, груші звичайної, жостеру проносного.
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НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ МІСЬКИХ МОХОПОДІБНИХ
Гапон Ю.В.
Спеціальна ЗОШ № 39 м. Полтави
У міських екосистемах, на відміну від природних, складаються своєрідні екотопи для поселення мохоподібних. Зважаючи на те, що останні
мають здатність селитися не лише не грунті, а й на інших типах субстратів,
у містах розширюються можливості зростання бріофітів. Це стовбури дерев
зелених насаджень, а також різноманітні оселища антропогенного походження: дахи і стіни будинків, паркани, узбіччя вулиць, тротуарні пішохідні доріжки та ін. Всі вони можуть слугувати місцем зростання мохоподібних, навіть осередками формування більш-менш розвинутого мохового
покриву. Тому міські мохоподібні можуть бути об’єктами бріологічних досліджень різноманітного спрямування.
Метою нашої роботи був аналіз напрямків вивчення бріофітів урбоекосистем. У основу роботи покладено аналіз літературних даних та результати власного вивчення міських мохоподібних м. Полтави.
На сьогодні встановлено, що напрямками вивчення міських мохоподібних є: 1) бріофлористичний; 2) бріоеколого-ценотичний; 3) бріосозологічний; 4) бріоіндикаційний; 5) бріосинтаксономічний.
Бріофлористичний напрямок полягає у вивченні видового складу
мохоподібних міста. Відомості про міські бріофіти наводять у своїх роботах
В.М. Вірченко, С.В. Гапон, Ю.В. Гапон, Л.В. Димитрова, З.І. Мамчур та ін.
[1-10]. Деталізація цього напрямку спостерігається в працях, присвячених
вивченню окремих груп мохоподібних, наприклад епіфітних [6, 8-10].
Відомості про еколого-біологічні та еколого-ценотичні відомості мохоподібних наявні в працях, присвячених аналізу видового складу мохів
та бріоугруповань міст [1-3, 5, 6, 8, 9]. Авторами аналізуються бріоекоморфи за відношенням до світла, вологи, субстрату, а також наводиться
аналіз біоморф та ценотична приуроченість мохоподібних. Екологічні особливості бріофітів м. Полтави характеризуються в наших працях [5, 6, 8].
Кожне місто містить ряд природно-заповідних об’єктів різного рангу
підпорядкування. Вони найчастіше є об’єктами для вивчення міських мохоподібних, тобто розвитку бріосозологічного напрямку. Адже наявність
заповідного режиму на таких територіях зумовлює краще збереження
мохів та мохового покриву в цілому. У м. Полтаві на сьогодні є вивченими
бріофлора парків Жовтневого, парку на Соборній площі [7], а також
пам’ятки природи – ботанічного саду Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка [3].
Мохоподібні, а також угруповання, утворені ними, все більше привертають увагу екологів як можливі біоіндикатори моніторингових досліджень. Так, за наявністю окремих видів чи індикаторних бріоугруповань
можна встановити ступінь забруднення навколишнього середовища. Особливо сприятливим для цього є епіфітні мохоподібні та епіфітні бріоценози,
які і є об’єктами бріоіндикаційних досліджень [4, 11]. Такі дослідження,
проведені нами на території м. Полтави, дали можливість встановити різні
за ступенем забруднення зони в Октябрському районі міста.
Найменш розробленим напрямком у сучасній бріології є бріосинтак-
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сономічний. Класифікація мохової рослинності України та створення сучасного продромусу перебувають на початковому етапах розвитку. Услід
за класифікацією фітоценозів (утворених вищими судинними рослинами)
за методом Браун-Бланке, в українській бріології теж розпочато класифікацію бріоценозів за цим же методом в міських екосистемах дослідженнями С.В. Гапон [2].
Таким чином, огляд літературних джерел щодо вивчення міських
бріофітів свідчить про недостатній рівень їх дослідження. Тобто, всі вище
названі напрямки вивчення мохоподібних урбаноекосистем ще потребують
подальших досліджень.
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ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ КАРАДАЗЬКОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
Гомля Л.М.,Артюшенко М.П.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Розташований Карадазький заповідник у південно-східній частині
Кримського півострова на відстані 36 км на південний захід від м. Феодосії
між Отузькою (на південному заході) і Коктебельською (на північному
сході) долинами і між населеними пунктами Коктебель, Щебетовка, Курортне.
За фізико-географічним районуванням територія заповідника відноситься до Кримського гірсько-лісового краю Кримської гірської ландшафтної країни, а рослинність згідно з геоботанічним районування - до Гірськокримського округу Гірськокримської підпровінції Євксинської провінції
Середземноморської лісової області [1].
Площа Карадазького природного заповідника становить 2874,2 га,
з них 809,1 га - акваторія Чорного моря. Площа його охоронної зони становить 960,9 га (20,9 га суходолу і 940,0 га морської акваторії). Карадазький природний заповідник знаходиться на південно - східні берегові частині Кримського півострова, між містами Феодосія і Судак.
Рослинний світ заповідника надзвичайно багатий і представлений
трьома поясами: від рівня моря до 250 м - поясом степів, чагарників і
рідколісся; від 250 до 450 м – пухнасто-дубових лісів і вище 450 м – скельно-дубових і грабових лісів.
Рослинність заповідника представлена широколистяними лісами з
дуба пухнастого, граба, ясена, різнотравно-ковилово-злаковими степами,
шибляковими та фриганоїдними угрупованнями, ялівцевими та фісташкодубовими рідколіссями. До Зеленої книги України занесені 4 лісових рослинних угруповання (формації ялівцю високого, фісташки туполистої,
групу асоціацій пухнасто-дубових лісів червоно-ялівцевих, асоціацію скельно-дубового лісу кизилово-фізоспермового, групу асоціацій скельнодубових лісів кизилових) та 12 степових угруповань (формації мигдалю
низького, ковили камнелюбної, ковили Браунера, ковили Лессінга, ковили
української, ковили понтійської, ковили волосистої, ковили найкрасивішої,
ковили вузьколистої, асфоделіни кримської та жовтої, півонії тонколистої,
осоки низької).
Нижчих рослин тут налічується 1269 видів, у тому числі 76 видів
мохоподібних, 880 - водоростей, 313 - лишайників, з яких 6 занесені до
Червоної книги України. У заповіднику зареєстровано також зростання 380
видів грибів.
Вищих судинних рослин тут відмічено 1168 видів, що становить
46% флори Криму. З них 52 види є ендемами, 80 видів занесені до Червоної книги України, 32 - до Європейського червоного списку і 9 видів до
Додатку 1 Бернської конвенції.
Найбільшу площу в заповіднику займають ліси і рідколісся - близько 40 %. Значну площу (близько 10 %) території займають кам'янисті
оголення, що в основному поширені в східній частині заповідника і на
вершинах хребтів.
Серед лісових масивів переважають дубово-грабові і дубовоясенові ліси. Вони низькорослі, їхня висота коливається від 3 до 5 м, цей
наслідок вирубки. У лісах з дуба скельного, котрий росте на висоті 260300 м, ботаніки виділяють формації з грабом звичайним і ясеном високим.
Краще збереглися скально-дубові ліси на Карадазі, що ростуть на
висоті 450 м над рівнем моря і вище, а також на хребті Сюрю-Кая у віці
50-70 років. Тут є дерева віком 120 років.
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Вирубки привели до того, що цей вид поступово заміщається грабом звичайним, а на положистих схилах із сухими ґрунтами - ясеном високим.
Дрібні гаї в нижній смузі гір, що ростуть на сланцевих ґрунтах,
складаються з дуба пухнатого і граба східного. У цих гаях у трав'янистому
покриві росте фіалка біла.
Дубово-ясенові ліси ростуть також і на вулканічних породах північних і північно-західних схилів Берегового хребта. У підніжжі Берегового
хребта сильно поширене рідколісся, серед якого виділяють три формації рідколісся з фісташки туполистої зі степовим травостоєм; рідколісся з
ялівця високого і розріджені угруповання ялівця червоного.
Рідколісся з ялівця високого збереглося тільки у верхній частині
крутого схилу хребта Карагач, де яловець у віці 130-270 років має висоту
4-10 м і діаметр стовбура 24-40 див. Тут на оголених місцях ростуть чебрець кримський, житняк понтійский, а також невеликими куртинами жасмин кущової.
Великі площі в заповіднику займають кам'янисті степи, рослинність
яких не завжди можна відрізнити від рослинності скель, оголень і зрушень. Переважають ковилево-разнотравние і різнотрав’я степу, де головним визначальним видом є асфоделина кримська і полинь кримська.
Рослинний світ заповідника включає біля половини усіх видів Криму. Але інвентаризація флори заповідника ще не закінчена. Зокрема, у
1982 р. у заповіднику знайдено 7 видів вищих рослин, про які раніш не
знали: арум білокрилий, вероніка весняна, осока розірвана, чистець іглозубий і шолудевник Сибторпа. За даними науковців [1], у заповіднику
існує 1023 виду вищих рослин, що відносяться до 92 родин і 450 родам.
Заповідання всієї території Карадазької гірської групи створило всі
необхідні умови для оптимального відновлення ландшафтів, рослинних і
тварин угруповань. В даний час Карадазький державний заповідник єдиний у своєму роді комплексний музей на суші і морі, і зберегти його відповідальна наукова задача.

Література
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Карадаг. История, геология, ботаника, зоология (Сборник научних трудов,
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СТАН ВИВЧЕННЯ МОХОПОДІБНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ
ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ ПОЛТАВЩИНИ
Гриньова К.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
З кожним роком звертається все більша увага на дослідження мохоподібних природно-заповідних об'єктів [1, 2]. Це пов'язане з тим, що
такі території зазнають меншого антропічного тиску, а отже характеризуються найбільш збереженою бріофлорою. Крім того, в таких об'єктах збіднення флори відбувається повільніше, ніж в місцях, що активно експлуатуються людиною.
Серед таких об’єктів в межах Лівобережного Лісостепу України
(ЛЛУ) є проектовані регіональні ландшафтні парки (РЛП) «Нижньоворсклянський», «Диканський», мохоподібні яких вивчалися С.В. Гапон [3, 4,
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5].
У результаті багаторічних досліджень РЛП «Нижньоворсклянський»
автором [4, 5] виявлено, що бріофлора налічує 93 види та становить 40,3
% від бріофлори ЛЛУ. Більш детально вивчалася флора степових ценозів,
яка налічує 30 видів, що належать до двох відділів Hepaticophyta (1) та
Bryophyta ( 29 видів), 11 родин, 20 родів. Найбагатшими за кількістю видів
є родини Pottiaceae (12 видів), Brachytheciaceae (6 видів) та Bryaceae (4).
Найбільшою кількістю видів представлені роди Brachythecium B.S.G. (4
види), Tortula Hedw., Bryum Hedw. (по 3 види). Перевагу видів родини
Pottiaceae та Brachytheciaceae автор пояснює приуроченістю більшості їх
представників до проживання на відкритих, освітлених ділянках на відслоненнях та у степових фітоценозах.
С.В. Гапон спеціально вивчалися рідкісні та малопоширені мохоподібні РЛП «Нижньоворсклянський». Автором виявлено 14 рідкісних та
малопоширених мохоподібних, що належать до класів Нераticopsida (2
види) та Вrуорsida (12 видів). Понад крутим правим берегом р. Ворскли у
її старицях в 1998 р. було знайдено малопоширений в ЛЛУ печіночник
Riccia fluitans L. Малопоширеним є вид Frulania delitata L., знайдений на
корі дуба в байрачному лісі. Хоча цей вид є звичайним видом на Україні,
проте для даної місцевості він був виявлений вперше [5].
Протягом 1998-2002 рр. Гапон С.В. [3] була обстежена бріофлора
РЛП «Диканський» (ДРЛП) – не лише його заказна зона, а й рекреаційносадибна, господарська та ін. Було встановлено, що досліджувана бріофлора налічує 87 видів мохоподібних, які належать до двох класів (Hepaticopsida – 8 видів та Вrуорsida – 79), 55 родів, 26 родин, що становить
37,8% від бріофлори ЛЛУ [3].
Найбагатшими за кількістю видів є родини Brachytheciaceae (12 видів), Pottiaceae (11), Amblystegiaceae (8), Dicranaceae, Bryaceae, Plagiotheciaceae (по 5), Polytrichaceae, Mniaceae, Orthotrichaceae, Thuidiaceae, Hypnaceae (по 4), Leskeaceae (3). Найчисельнішим є рід Brachythecium (9
видів). По 4 види мають роди Tortula, Bryum, Orthotrichum Hedw., Plagiothecium Schimp. Трьома видами представлені Dicranum Hedw., Plagiomnium T. Kop., Anomodon Hook. & Taylor та Amblystegium Schimp. Решта родів
налічують по два (4) та одному (42) виду. Одинадцять, провідних за кількістю видів, родин охоплюють 75,8 % усієї бріофлори парку.
Бріофлора ДРЛП є типовою для Лівобережного Середнього Придніпров'я України, але відзначається краще збереженим моховим покривом,
вищим ступенем його розвитку, наявністю цікавих корінних неморальних
видів, властивих для лісових масивів, менш трансформованих порівняно з
іншими. Це Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr., Neckera complanata
(Hedw.) Huebener, Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid., Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. До її складу також входить п'ять регіонально рідкісних видів мохоподібних.
Аналізуючи стан вивчення мохоподібних РЛП «Нижньоворсклянський» та «Диканський» ми відзначили, що дослідження проводилися в
напрямку вивчення видового складу мохоподібних та встановлення їх
ценотичної ролі. Тому нами розпочато вивчення участі мохоподібних в
утворенні стійких бріоугруповань – бріоценозів в РЛП «Диканський». У
результаті наших попередніх досліджень встановлено, що до складу бріоугруповань цього об’єкту входить 45 видів мохоподібних. З них 4 види
печіночників, 41 вид мохів.
Отже, мохоподібні РЛП Полтавщини вивчаються переважно у флористичному та еколого-ценотичному напрямках. Надзвичайно актуальним
напрямком є на сьогодні дослідження не окремих видів мохів, а бріоугруповань, утворених ними, та їх класифікації.
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БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МОТЕЛЮ
«АЛМАЗ» В М. ПОЛТАВА
Дерев’янко Т.В., Безугла Ю.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Зелені
насадження
є
основними
елементами
художньодекоративного оздоблення населених пунктів. Естетичне та емоційне
значення зелених насаджень обумовлене можливістю з їхньою допомогою
підвищувати враження від навколишнього простору, вводити в урбанізоване середовище природні компоненти. Питання благоустрою та озеленення є особливо актуальним для місць загального користування. Зелені
насадження надають індивідуальні, своєрідні риси, забезпечують перебування населення більш комфортним. Гармонійно побудований ландшафт
позитивно впливає на естетичне виховання людини, надає урочистості та
парадності [1].
У 2011 році нами досліджено особливості впорядкування та озеленення території мотелю «Алмаз» в м. Полтава й запропоновано основні
напрямки вдосконалення благоустрою досліджуваного об’єкту.
У першу чергу, необхідно здійснити зонування території, що дозволить раціонально використовувати простір і створити сприятливі умови
для відвідування й відпочинку як місцевих жителів, так і гостей міста.
Функціональне зонування території передбачає створення таких зон:
декоративну – доцільно сформувати біля головного входу в мотель та зону
пасивного відпочинку – навколо мотелю (зі сторони кафе-бару).
Наступний етап передбачає формування нових декоративних насаджень шляхом висаджування деревних рослин, влаштування газону і
квітників, а також декоруванням будівель виткими рослинами. Створення
пейзажних груп із дерев і кущів заплановано за такими принципами садово-паркового ландшафту: алеї, біогрупи, солітери, рокарій та інші.
Асортимент рослин підібрано у відповідності до ґрунтово-
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кліматичних умов району, а також врахуванні специфіки ділянки. Квіткове
оформлення території доцільно представити рокаріями, які влаштовуємо
біля головного входу в мотель. Зелену основу гірки рекомендуємо створити з карликової форми сосни гірської, кипарисовика тупого ‘Nana Gracilis’,
кипарисовика Лавсона ‘Minima Aurea’, ялівцю горизонтального та інших
низькорослих видів. З квіткових ґрунтопокривних рослин доцільно висадити такі види як флокс шиловидний, арабіс війчатолистий, чебрець квітучий, дзвіночки Пожарського та інші. На передньому плані запланована
рядова посадка робінії псевдоакації ‘Frisia’, а також ефектно буде виглядати клен гостролистий ’Royal Red’. У вигляді солітера, на газоні декоративність території підвищить магнолія Суланжа ‘Alexandrina’. Серед декоративно квітучих кущових видів пропонуємо впровадити в озеленення території мотелю такі види: хеномелес красивий ‘Nivalis’, кольквіція приємна,
дейція рожева, форзиція проміжна ‘Spectabilis’, різні види спірей, барбарис
Тунберга. Біля головного входу необхідно висадити тую західну
‘Rheingold’.
На території передбачено влаштування садово-паркового газону –
посів насіння газонних трав, використовуючи травосуміш із насіння таких
видів, як тонконіг лучний і райграс пасовищний.
Важливим напрямом вдосконалення даного об’єкту є благоустрій
території, заходи якого передбачають розмітку дорожньо-стежкової мережі
та майданчиків, огородження території, освітлення території, встановлення
малих архітектурних форм. Дорожньо-стежкова мережа ― найбільш важливий елемент благоустрою [1]. При її проектуванні враховуємо функціональне призначення доріг, характер їх покриття та зручність в експлуатації.
Таким чином, різноманітність видового складу дерев, кущів та квіткових рослин допоможуть підвищити декоративно-естетичний вигляд
території мотелю «Алмаз» в Полтаві, а благоустрій відповідатиме сучасним
нормам.
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ВИДОВИЙ СКЛАД ДЕНДРОФЛОРИ АЛЕЇ «СЛАВИ»
М. ПОЛТАВИ
Дерев’янко Т.В., Денисенко Л.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Зелені насадження сучасного міста чи сільського населеного пункту є їх невід'ємною й обов'язковою складовою, що забезпечує сприятливі
мікрокліматичні та санітарні умови для проживання населення. Зелені
зони – це важливі елементи ландшафтно-архітектурних комплексів, що
сприяють чіткій функціональній організації культурного обслуговування
міського і сільського населення [1]. Вони виступають місцями активного й
пасивного відпочинку населення. Це, зокрема, сквери, бульвари, дитячі
парки, міські сади, ботанічні сади, вуличні зелені насадження уздовж
тротуарів, прибудинкові зелені насадження, палісадники, зелені насадження на промислових підприємствах, навколо території лікарні, навчальних закладів тощо.
Полтава є одним з найбільш озеленених міст України, її зелені ма-
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сиви та насадження займають близько 30,5% загальної площі (2543 га, в
тому числі 939 га належать до місць загального користування). В місті є 11
парків загальною площею 223 гектари, 15 скверів, 7 бульварів, ботанічний сад Полтавського педуніверситету. Оточує обласний центр зелене
кільце площею близько 40 тис. гектарів. Парки м. Полтави є об'єктами
історико-культурної цінності, наукових досліджень, навчально-виховної
роботи [1].
В озелененні міста не останню соціально-екологічну роль відіграють насадження алеї «Слави», розташованої у південно-західній частині м.
Полтава (вздовж вул. 23 вересня та Героїв Сталінграда) та насадженої в
честь 45-річчя на честь перемоги. На території алеї встановлено пам’ятний
знак «Сонячний годинник» (побудований 1999 р. на честь ювілею м. Полтава), стела і пам’ятний знак воїнам-визволителям (встановлений на честь
60-річчя Великої Перемоги).
Сучасний видовий склад дендрофлори нараховує 18 видів та 1 декоративну форму, що належать до 9 родин, 2 відділів. За кількістю деревних рослин переважає відділ Magnoliophyta, їхня частка становить 79%.
Серед яких можна відзначити Aesculus hippocastanum L., Quercus robur L.,
Betula pendula Roth., Tilia cordata Mill., Аcer platanoіdes L., Rosa canina L. та
інші. Частка Pinophyta становить 21%. Їхня видова різноманітність представлена такими видами як Larix decidua Mill., Picea abies Karst., Picea
pungens Englem., Juniperus sabina L.
За життєвими формами переважають дерева – 13 видів (Sorbus
aucuparia L., Quercus robur L., Picea abies Karst. та інші), кущів нараховано
– 6 видів (Ligustrum vulgare L., Forsythiа europae Deg. et Bald., Spirea
vanhouttei Zab., S. media Franz. Schmidt. та інші). Більшість дерев є листопадними і лише відділ Pinophyta представлений літньо-зимово-зеленими
видами. Серед кущів є низькорослі види (Juniperus sabina), а також високі
(Rosa canina).
На території алеї «Слави» відмічено,що за кількістю родів найчисельнішими є родини Маслинові, Розові і Соснові. Особливе місце посідають
представники родини Розові. Широке використання як дерев, так і кущів
даної родини пов’язано з невибагливістю більшості з них до екологічних
умов території та через високі декоративні властивості. 6 інших родин
представлені лише одним родом.
За кількістю особин на території алеї «Слави» найбільше представлені Aesculus hippocastanum (92), Picea abies (44), Betula pendula (35),
Quercus rubra (24). 6 видів утворюють біогрупи. До них належать Juniperus
sabina, Ligustrum vulgare, Spirea vanhouttei, Spirea media, Forsythiа
europae, Rosa canina. Відділ Pinophyta представлений двома родинами
(Соснові та Кипарисові), які нараховують 3 роди, 3 види та 1 декоративну
форму.
Отже, видовий склад алеї «Слави» досить різноманітний. У ньому
гармонійно поєднані представники різних відділів, родин. Дана територія є
цінним об’єктом рекреаційної діяльності, проведення наукових досліджень,
навчально-виховної роботи, а також культурно-історичною пам’яткою
архітектури.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ КАРЛІВКИ
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Дерев’янко Т.В., Дубина Т.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Озеленення
міст
і
селищ
є
комплексною
архітектурноландшафтною організацією життєвого середовища людини. Розміщення
зелених насаджень в забудові міста повинне бути спрямоване на створення системи зелених масивів, які розраховані на поліфункціональне використання цих територій в рекреаційних, захисних і оздоровчих цілях [1, 2,
3].
Протягом 2009-2011 рр. нами було досліджено зелені насадження
м. Карлівка Полтавської області, зокрема внутрішньоміську групу, яка
включає об’єкти озеленення, розташованих у межах забудови житлових і
промислових кварталів. Це, перш за все, три парки (міський парк культури і відпочинку, парк «Перемоги», парк ім. Ю. Гагаріна), сквери імені
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). У результаті проведення досліджень, ми звернули увагу на те, що
при доборі та висадженні деревних і квіткових рослин не завжди враховувались їх екологічні властивості, що призводило до поступової їх загибелі,
дуже бідний видовий і сортовий асортимент рослин, не зовсім вдале поєднання як за видами, так і за кольоровою гамою тощо.
Проаналізувавши досліджуваний матеріал, ми пропонуємо такі
шляхи оптимізації стану озеленення в м. Карлівка.
У парку «Перемога» замість семи напівзасохлих дерев висадити саджанці таких видів: Fraxinus excelsior L. (2 шт.), Sorbus auсuparia L.
(3 шт.), Tіlia cordara Mill. ( 2 шт.), Quercus robur L. (1 шт.), Betula pendula Roth. (1 шт.). Оскільки, цей парк знаходиться в промисловій зоні, це
сприятиме покращенню очищення повітря від газу і пилу, захищатиме від
шуму й урізноманітнить видовий склад деревних рослин. На території
водолікарні (по вул. Радевича) висадити алею Betula pendula. Обабіч
центральної алеї на території районної лікарні доцільно сформувати алейне насадження з Picea abies L., яка збагачуватиме повітря фітонцидами і
сприятиме покращенню благоустрою даної території, на якій зростають
лише листяні породи. Необхідно урізноманітнити видовий склад дерев
парку ім. Ю. Гагаріна, площа якого в 2010 році збільшилась на 0,1 га (по
вул. Великотирнівська), що дозволяє сформувати тут бузкову галявину з
Syringa vulgaris L., Syringa persica L., Syringa josikaea L. або висадити
поодиноко чи групами Padus racemosa Gilib., Viburnum opulus L. та інші
декоративні кущі, які на даній території не зустрічаються.
У міському парку відпочинку (по вул. Леніна) пропонуємо омолодити видовий склад деревних насаджень. Зокрема, у його південній частині
висадити алею з Robinia pseudoaсасia L., яка в майбутньому створить тут
ажурну алею. Крім того, можна на місці старих напівзасохлих дерев висадити поодиноко Sorbus aucuparia, Aesculus hippocastanum L., Tilia cordata.
На території ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 і №4 доцільно бордюром із Juniperus sabina L. відмежувати спортивний майданчик від ігрового, а також
видовий склад деревних насаджень поповнити видами і сортами плодових
дерев: Malus domestica L., Cerasus vulgaris, Armeniaca vulgaris L. Ці дерева
можуть слугувати як наукові об’єкти, а їхні плоди збагатять харчування
школярів вітамінами.
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У вигляді бордюру на вулиці Леніна, яка одночасно є і транспортною магістраллю, краще висадити Juniperus communis L. Бажано на клумбах розширити видовий склад багаторічників, оскільки їх влаштування
дешевше і менш трудомістке порівняно з однорічниками. Це можуть бути
Aster alpines L., Paeonia tenuifolia L., Chrysonthenum coreanum L. та інші.
Для бордюрів біля меморіалу Слави доцільно висадити сорти троянд групи
флорибунда – троянда «Айсберг», «Старлет», «Зоріна».
Східна частина Карлівки розташована на схилах двох пагорбів, які
спускаються до річки Орчик. Під впливом ерозії ґрунту ці схили руйнуються, утворюючи яри. Враховуючи дані процеси, ми пропонуємо схили цих
пагорбів і правий берег річки, у районі міста, засадити Salix alba L. і Salix
pentandra L., які стримуватимуть зсуви, запобігатимуть підточуванню ґрунту водою, ерозійним процесам.
У районі хлібозаводу знаходиться перезволожена ділянка землі
площею 0,5 га, яка також потребує ефективних заходів озеленення. Тут
доцільно більш висадити вологолюбні види: Populus tremula L., Viburnum
opulus L., Alnus glutinosa (L.) Gacrtn, Salix alba L.
Таким чином, зелені насадження в м. Карлівка потребують реконструкції, омолодження, поповнення видового асортименту як деревних, так
і квіткових рослин.
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ЛІКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ ТА ЛЕКТИНОВИХ
ФРАКЦІЙ VACCINIUM MYRTILLUS L. ТА ROSA CANINA L.
Джеруд Т.В., Мегалінська А.П.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Стрімке підвищення рівня захворюваності медики безпосередньо
пов’язують з погіршенням екологічної ситуації на Землі. Загазованість
повітря, забрудненість водойм промисловими відходами , радіаційні викиди, на жаль, це реальність в якій ми живемо. Але це зовсім не означає, що
ми повинні байдуже спостерігати за тим, як руйнується наше здоров’я та
здоров’я наших рідних. Тому ми повинні знати, як знівелювати шкідливий
вплив довкілля на організм, а отже, запобігти появі різноманітних захворювань шляхом їх профілактики, або хоча б поліпшити своє самопочуття.
Тим паче, що вчені активно працюють над розробленням ефективних
природних засобів захисту організму та лікування хвороб. Але в літературі
недостатньо данних про фізіологічну активність лектинів.
Тому метою нашого дослідження є вивчення антибактеріальних
властивостей водної та лектинової витяжок Vaccinium myrtillus та Rosa
canina, адже лікувальні властивості чорниці та шипшини людям було ще
відомо з часів стародавньої Русі, де лікарі та травники широко використовували ці рослини в лікувальних цілях. Застосування Vaccinium myrtillus та
Rosa canina в якості цілющого засобу є актуальним і нині.
Чорницю додають в різні йогурти і сир для поліпшення смаку і підвищення користі. За вмістом марганцю плоди Vaccinium myrtillus перевер-
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шують всі інші види лікарських сировин. У плодах чорниці знайдені
вітаміни С, В1, В2, каротин, дубильні речовини, пектини, цукор (56%), яблучна, хінна, бурштинова та молочні кислоти. Чорниця широко
використовується при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема при гастриті, кишкових інфекціях, при гепатиті, а також при недокрів‘ї,
каменях нирок, подагрі, ревматизмі, шкірних хворобах. Чорниця покращує
зір, допомагає при закрепах, застосовується при гострому та хронічному
бронхіті, набряку легені, емфіземі легенів. Фітонциди чорниці згубно діють
на дизентерійну паличку, стафілококи, збудників дифтерії, черевного
тифу.
Плоди шипшини мають цілющий вплив на весь організм людини.
Rosa canina містить вітаміни А, Р, С, йод, цинк, каротин. Напій з плодів
відмінно очищає весь організм — виводить солі і шлаки, є сечогінним засобом. У шипшині багато заліза, завдяки цьому її плоди дуже корисний
при анемії. Ефективний засіб для схуднення організму, знімає болі в суглобах, підвищує імунітет. Шипшина є цілющим народним засобом при
лікуванні захворювань очей і щитовидної залози, печінки і нирок. Настої і
сік з плодів Rosa canina можуть застосовуватися при виснаженні організму,
інфекційних захворюваннях, гастритах із зниженою кислотністю, гіпертонії, холециститі, жовчнокам‘яній і нирковокам’яній хворобах [ 2].
Антибактеріальна активність рослинної сировини є наслідком наявності в ній карбонових та фенолкарбонових кислот, флавоноїдів, антоціанів, вітамінів, ефірних олій, фітонцидів тощо. Перераховані фізіологічно
активні речовини містяться в сировині рослин роду Vaccinium та Rosa.
Антибактеріальні властивісті досліджувались методом паперових
дисків [4]. Лектинова витяжка готувалась за методом А. Д. Луцика [1].
Антибактеріальні властивості досліджуваної рослинної сировини вивчалась
відносно таких тестових мікроорганізмів: Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris та Candida albicans.
Результати експерименту дозволяють побудувати наступний ряд
антибактеріальної активності для лектинової витяжки Vaccinium myrtillus:
Escherichia coli ˃ Candida albicans ˃ Proteus vulgaris = Pseudomonas aeruginosa. В той же час лектинова витяжка Vaccinium myrtillus не діє на
Staphylococcus aureus.
Водна витяжка з плодів Vaccinium myrtillus дещо відрізняється за
своїми антибактеріальними властивостями, тому ряд має вигляд: Proteus
vulgaris ˃ Pseudomonas aeruginosa ˃ Escherichia coli ˃ Staphylococcus
aureus ˃ Candida albicans .
Ряд антибактеріальної активності лектинової витяжки з плодів Rosa
canina має наступний вигляд: Staphylococcus aureus ˃ Candida albicans .
При цьому спостерігається відсутність зони гальмування відносно Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris;
Водна витяжка з плодів Rosa canina демонструє ряд: Proteus vulgaris ˃ Pseudomonas aeruginosa ˃ Escherichia coli ˃ : Staphylococcus aureus,
але не діє на Candida albicans.
Таким чином, результати експерименту дозволяють зробити висновок, що лектинова фракція плодів чорниці має більшу антибактеріальну
активність відносно грацилікутних бактерій, в той час як лектиновмісний
екстракт з плодів Rosa canina володіє більшим бактеріальним впливом
відносно фірмікутних. Тому комбінування обох даних плодів буде підвищувати загальний антибактеріальний ефект в розчині нейтральних солей та є
більш ефективним при підтриманні імунітету, що знижується під впливом
негативних факторів довкілля.
Отже, важливе значення для захисту організму людини мають рослини, наділені значною кількістю вітамінів (зокрема С), флавоноідами,
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пектинами та дубильними речовинами. Саме ці речовини спроможні підтримати імунну систему (вона дуже ослаблюється під впливом радіації),
захистити мембрани клітин від опромінення та спроможні зв’язати нукліди
і вивести їх з організму[3]. До таких рослин відносяться і Vaccinium myrtillus та Rosa canina.
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СОСТОЯНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ИНТРОДУКЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
СТЕПНЫХ ВИДОВ В ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ В
ЭКСПОЗИЦИИ «СТЕПИ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ»
Ибатулина Ю.В.
Донецкий ботанический сад НАН Украины
Одна из основных задач искусственных растительных сообществ –
охрана видов и самих растительных сообществ, в первую очередь быстро
сокращающих свою территорию под воздействием хозяйственной деятельности; сохранение генофонда редких видов в их составе. Успешность
создания фитоценоза, его устойчивость, длительность существования
прежде всего зависят от устойчивости составляющих его интродукционных популяций.
Эталоном для формирования экспозиции «Степи юго-востока Украины» (ранее «Степи Донбасса») послужили степные участки Провальской
степи (некрасочная разнотравно-типчаково-ковыльная степь и надгигротический вариант красочной разнотравно-типчаково-ковыльной степи),
Стрельцовской степи Луганского природного заповедника и Хомутовской
степи (гигротический и ксеротический варианты красочной разнотравнотипчаково-ковыльной степи [1 – 5].
Отличительной чертой растительного покрова экспозиции является
некоторая его мезофитизация, которая может быть следствием недостаточного воздействия выпаса и палов (в настоящем осуществляется выкашивание отдельных участков, слабая рекреация, стихийные палы, выпас
скота прекращён к 2009 г.).
Интродукционные популяции Festuca rupicola Heuff., F. valesiaca
Gaudin, Stipa capillata L., S. lessingiana Trin. et Rupr., S. ucrainica P. Smirn.
являются нормальными зрелыми полночленными, максимум в возрастном
спектре приходится на группу средневозрастных генеративных растений.
Сложность возрастного состава исследованных популяций является выражением лучшего приспособления вида к изменчивым условиям произрастания. Данные популяции обладают высокой плотностью (не менее 6,5 ±
1,2 особей/м2), что также является подтверждением их устойчивости.
Информативным показателем положения видов растений в фитоценозах
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является тип пространственной структуры популяций, которая в данном
случае относится к контагиозному типу. Благодаря рациональному размещению в пространстве особей в виде компактных скоплений и резкого
увеличения, в результате этого, в них напряженности фитогенного поля,
популяции способны выдерживать конкуренцию со стороны других видов.
Анализ виталитетных спектров исследованных ценопопуляций злаков
позволил отнести большинство из них к процветающему типу. Отмечено
преобладание особей, относящихся к первому виталитетному классу,
составляющих функциональную группу размножения. Виталитетный
спектр
более
чётко
отражает
малейшие
изменения
экологофитоценотических условий, чем возрастной. В первую очередь изменения
условий существования сказываются на генеративных особях, длительное
угнетение которых ослабляет популяции. Как правило, это явление временно: при малейшем изменении условий в благоприятную сторону растения стремятся улучшить своё жизненное состояние. Таким образом, в
степных сообществах в экспозиции «Степи юго-востока Украины» сформировались интродукционные популяции степных злаков, которым свойственны саморегуляция состава, способность к воспроизведению, что
является залогом долговечности существования не только конкретных
популяций, но и сообществ в целом.
Эколого-демографическая структура интродукционных популяций
стержнекорневых, короткокорневищных и длиннокорневищных многолетников в сообществах ксеротического варианта красочной разнотравнотипчаково-ковыльной и некрасочной степи, имеет некоторые общие черты
с таковой популяций эдификаторов: принадлежность к нормальным зрелым или стареющим популяциям; небольшое количество в возрастном
составе молодых вегетативных растений, несмотря на способность некоторых видов-спутников к интенсивному вегетативному размножению,
например, Thalictrum minus L, Veronica barrelieri, Fragaria viridis Duch. и
т.д. В их составе популяций видов-спутников значительно снижено количество особей с высоким жизненным уровнем и преобладают угнетённые
растения из-за сильного конкурентного влияния со стороны эдификаторов. Это играет стабилизирующую роль, поскольку особи третьего виталитетного класса склонны к замедлению онтогенетического развития, что
обеспечивает сохранение если не полноты возрастного состава, то некоторого его разнообразия при наличии длительных перерывов в возобновлении, при этом сохраняется определённый резерв вегетативных молодых
растений. Данное свойство особенно значимо для многих моноцентрических видов растений, не способных к вегетативному размножению.
Ситуация немного меняется в искусственных растительных сообществах надгигротического и гигротического вариантов степи и в фитоценозах, непосредственно прилегающих к лесопосадкам. Отличительной
чертой этих искусственных степных фитоценозов является заметная мезофитизация растительного покрова. Но, ценозы ещё являются устойчивыми экосистемами: изменения осуществляются довольно медленно. Популяции здесь, как правило, являются нормальными зрелыми или стареющими, в большинстве случаев, полночленные. Они занимают прочное
положение, что способствует сохранению фитоценозами черт, присущих
для степной растительности, особенно это касается видов-эдификаторов,
поскольку они обеспечивают устойчивость экосистемы в целом.
В сообществах надгидротического и гигротический вариантов степи типично степные доминанты всё еще занимают ведущее положение,
хотя их обилие снижено, чем в предыдущих фитоценозах ксеротического
варианта и некрасочной степи, возрастает фитоценотическая роль более
мезофитных видов. Дерновинные злаки замещаются (хотя и очень мед-
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ленно) корневищными видами. Возрастной спектр интродукционных популяций степных эдификаторов сохраняет разнообразие состава, но в нём
максимум практически во всех случаях приходится на группу старых генеративных особей. Уменьшилось количество молодых вегетативных растений, что свидетельствует об ухудшении условий для эффективной инспермации. В этом немалую роль сыграло развитие корневищных видов
из-за изменений условий произрастания, которые становятся неблагоприятными для ксерофитных типично степных видов. Но изменения в структуре популяций эдификаторов ещё не достаточно значимы, чтобы вызвать
преобразование и структуры популяций сопутствующих видов, и их перераспределение в составе фитоценотического ядра сообществ. Популяции
степных видов, в первую очередь эдификаторов-доминантов, сохраняют
жизнеспособность.
Положение субдоминантов начинают занимать такие мезоксерофитные степные виды как Filipendula vulgaris Moench, Fragaria viridis, Vicia
tenuifolia Roth., Thalictrum minus. Из злаков начинают преобладать
Bromopsis inermis (Leys.) Holub, Elytrigia repens (L.) Nevski, Poa angustifolia
L. Вероятно, существующий режим антропогенной нагрузки не способен
предотвратить мезофитизацию растительного покрова и постепенно
накопление мёртвых растительных остатков начинает преобладать над их
«утилизацией». Плотнодерновинные злаки занимают менее прочное положение. Возможно, то, что в данном случае большинство особей обладает низким жизненным уровнем, связано с высоким обилием вегетативно
подвижных видов, особенно F. vulgaris, F. viridis, T. minus, Vicia tenuifolia.
Таким образом, исследованные интродукционные популяции модельных степных видов занимают прочное положение в сложившихся
искусственных фитоценозах, приобрели черты саморегулирующихся систем, максимально приблизились к природным. Но, несмотря на это не
стоит полностью отказываться, от антропогенного воздействия на растительный покров искусственных степных фитоценозов, а осуществлять
комплексное регулированное воздействие на них. Это способствует более
эффективному сохранению не только охраняемых видов, но и типичных
широко распространённых видов растений в составе степных растительных сообществ.
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МОХОПОДІБНІ ЛІСОПАРКУ «ДУБКИ» МІСТА МИКОЛАЄВА
Комісар О.С.
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Відповідно до ст. 63 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» до рекреаційних зон належать ділянки суші та
водного простору, призначені для організованого масового відпочинку
населення і туризму, до них належать парки, зелені зони навколо міст та
інших населених пунктів і зелені насадження міст, навчально-туристичні
та екологічні стежки. Місто Миколаїв має і зоологічний парк, у межах якого виділяється рекреаційна зона, призначена для організації відпочинку та
обслуговування відвідувачів парку і парки - пам'ятки садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення, які є і природоохоронними, і
рекреаційними установами.
Гострим лишається питання інвентаризації об’єктів природнозаповідного фонду (ПЗФ) та переведення земель територій та об’єктів ПЗФ
до категорії земель природоохоронного призначення в містах так як природні ландшафти й екосистеми практично відсутні, а залишки їх трансформовані.
Місто Миколаїв розташоване на півдні України, є обласним центром
Миколаївської області України. Миколаївський півострів утворено річкою
Інгул поблизу впадіння в Південний Буг, Бузьким лиманом та Південним
Бугом в місці переходу в лиман. Клімат міста Миколаєва помірноконтинентальний, посушливий, степовий, з жарким сонячним літом і
м’якою зимою. Загальна кількість зелених насаджень на території міста
Миколаєва складає 4072,9 га, у тому числі насадження загального користування 868,7 га. На одного мешканця припадає 17м2 площ зелених насаджень (Херсон18м2, Одеса-15,7м2).
Лісопарк по вулиці Космонавтів займає площу 4,95 га, оточений
вулицями Космонавтів, Новозаводською, Турбінною та житловими будинками[6]. Дана місцевість є місцем відпочинку жителів міста і в своєму
складі має велику кількість деревної та чагарникової рослинності. Основними деревними породами лісопарку є дуб черешчатий, акація біла та
різні види кленів.
В лісопарку визначено 19 видів мохоподібних, які відносяться до 2
відділів (Marchantiophyta, Bryophyta), 3 класів (Marchantiopsida, Bryopsida,
Jungermaniopsida), 8 порядків (Grimmiales, Hypnales, Pottiales, Marchantiales, Radulales, Orthotrichales, Bryales, Dicranales), 13 родин (Grimiaceae,
Hypnaceae, Pottiaceae, Anomodontaceae, Leskeaceae, Pylaisiodelphaceae,
Marchantiaceae, Radulaceae, Orthotrichaceae, Bryaceae, Brachytheciaceae,
Amblystegiaceae, Ditrichaceae, Ditrichaceae)б 15 родів (Grimmia, Hypnum,
Platygirium, Leskea, Anomodon, Pylaisia, Tortula, Syntrichia, Marchantia,
Radula, Orthotrichum, Bryum, Brachythecium, Amblystegium, Ceratodon).
За географічною структурою (Бойко, 1999) ці види поділяються на
неморальні, бореальні, арктичні і космополітні. В даній місцевості переважають неморальні види мохів 47%, що властиво мохам степової зони.
За екологічною структурою(Бойко, 1999) серед бріофлори лісопарку переважаючими є інцертофіли 82%, геліофіти 47%, мезоксерофіти
71%, олігомезотрофи 47%. Отже можна зробити висновок,
Епіфітні бріофіти складають 42% від бріофлори лісопарку. Домінуючими видами є Brachythecium albicans, Amblystegium serpens, Pylaisia
polyantha. За Рубцовою А.В. (2007) епіфітні мохоподібні можна поділити на
2 групи: ті які ростуть на висоті від 0 до 60 см і ті які підіймаються високо
в гору. В лісопарку до першої групи можна віднести Homolothecium sericeum, Leskea polycarpha, до другого — Orthotrichum pumilum,
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O. speciosum, Anomodon viticulosus.
Епіліти складають 16% бріофлори парку (Bryum argenteum, Grimmia pulvinata, Tortula muralis). Невелика кількість видів залежить від того,
що дана територія має малу кількість кам’янистих субстратів та субстратів
антропогенного походження.
Епігейні види складають 42% серед них Ceratodon purpureus
(Hedw.), Syntrichia ruralis (Hedw.), Marchantia polycarpha L., Brachythecium
campestre (C.Müll.) та інші.
Мала кількість епілітних видів та велика кількість епігейних видів
свідчить про те, що територія лісопарку «Дубки» має низьке антропогенне
навантаження.
Список видів мохоподібних лісопарку «Дубки» м. Миколаєва. Назви
видів та їх розташування у системі мохоподібних наведено за «Чеклістом
мохоподібних України» (Бойко, 2008):
1. Tortula muralis Hedw.-по краю алеї
2. Bryum argenteum Hedw.- по краях асфальтованих доріжок
3. Bryum caespeticium Hedw. - на ґрунті біля доріжок
4. Orthotrichum speciosum Nees in Sturm - на корі дерева Pоpulus
alba и P. nigra поблизу дороги
5. Orthotrichum pumilum Sw - на корі дерева Pоpulus alba и
P. nigra поблизу дороги
6. Syntrichia ruralis (Hedw.) - на піщаному ґрунті біля дерев
7. Amblystegium serpens (Hedw.) - на стовбурі та прикореневих ділянках Quercus robus
8. Anomodon viticulosus (Hedw.)- на корі дерева Robinia pseudoacacia
9. Leskea polycarpha Hedw. - на корі дерев Robinia pseudoacacia та
Quercus robus
10. Radula complanata (L.)- на корі дерева Quercus robus
11. Ceratodon purpureus (Hedw.)- на ґрунті під деревами
12. Marchantia polycarpha L.- на вологому ґрунті
13. Brachythecium campestre (C.Müll.)- в чагарниках на ґрунті
14. Brachythecium albicans (Hedw.)- на ґрунті на галявині
15. Brachythecium salebrosum (Web. Et Mohr)- в прикореневій ділянці з переходом на стовбур
16. Pylaisia polyantha (Hedw.) - на корі дерева
17. Platigirium repens (Brid.)- на корі дерев
18. Hypnum cupresiforme Hedw.- на пеньку дуба Quercus robus
19. Grimmia pulvinata (Hedw.)- по краям алеї
Рідкісним видом серед даного списку мохоподібних є Platigirium repens (Brid.), а видами які є новими для м. Миколаєва — Radula complanata,
Anomodon viticulosus, Hypnum cupresiforme, Orthotrichum speciosum,
Brachythecium campestre.
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БАЗИДІОМІЦЕТИ (BASIDIOMYCETES) ВОЛИЖИНОГО ЛІСУ
Корольова О.В., Суржан О.В
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Першим етапом реалізації збереження біологічної різноманітності
екосистем є детальне вивчення та критична інвентаризація видового складу компонентів їх біоти. Об’єкти природно-заповідного фонду, основними
завданнями яких є збереження у первозданному або найменш зміненому
стані природних комплексів, є головними осередками збереження біорізноманіття.
Мета роботи - вивчення видової різноманітності грибів класу
Basidiomycetes (базидіоміцетів) наземних екосистем Волижиного лісу,
виявлення особливостей їх систематичної та екологічної структури.
Волижин ліс – це лісостепова ділянка Чорноморського біосферного
заповідника, географічно розташована на північному узбережжі Чорного
моря в Очаківському районі Миколаївської області на Кінбурнському півострові. Площа цієї заповідної ділянки (203 га) охоплює угруповання псамофітних степів із лісовою, луговою, галофітною та водно-болотяною рослинністю [9, 10]. Тут охороняються рідкісні природні комплекси Нижньодніпроських пісків, представлені ділянками піщаних степів, лук та гайків з
Alnus glutinosa L., Quercus robur L., Ulmus laevis L., Poulus tremula L., Sambucus nigra L., болотної та солончакової рослинності озер і заток.
Матеріалами для даної роботи стали оригінальні збори, які проводились протягом вегетаційних сезонів 1998-1999 та 2006-2010 рр. в угрупованнях природної рослинності Кінбурнської коси; при вивченні та аналізі видового складу гербарних зразків грибів враховувались дані літературних джерел. Камеральна обробка та ідентифікація матеріалу проводилась
за загальноприйнятими методиками мікологічних досліджень [1-4, 11, 12],
обсяг класу Basidiomycetes розглядається у розумінні 10 видання Dictionary of the Fungi [13, 14].
В результаті проведених досліджень на території Волижиного лісу
виявлено 38 видів базидіальних грибів з 30 родів 17 родин 11 порядків
класу Basidiomycеtеs відділу Basidiomycota.
Найбільш численним виявився порядок Agaricales – 16 видів (25%
від загальної кількості видів), Boletales та Poriales нараховують по 5 видів
(по
8%),
4
порядки
(Amanitales,
Lycoperdales,
Russulales,
Sclerodermatales) представлені 2 видами (по 3%), решта (Ganodermatales,
Phallales, Schizophyllales, Stereales) - налічують по 1 виду знайдених представників. Родинний та родовий спектри дослідженої мікобіоти відрізняються досить високим різноманіттям, але показники видової різноманітності родин та родів є низькими: середнє число видів в родині дорівнює двом,
в роді – одному виду. Серед родин за кількістю видів переважають
Agaricaceae (7 видів, 11%) та Tricholomataceae (6, 9%); серед родів –
Agaricus, Amanita, Macrolepiota, Russula, Scleroderma, Suillus.
За екологічною структурою базидіоміцети Волижиного лісу належать до трофічних груп сапротрофів (34 видів) та фітопатогенів (4), які
поділяються на 5 екологічних груп: гумусові сапротрофи (22), сапротрофні ксилотрофи (6), біотрофи (4), мікоризоутворювачі (3), підстилочні сапротрофи (3).
Група гумусових сапротрофів є найчисельнішою за кількістю виявлених видів на території Волижиного лісу і налічує 22 види базидіальних
грибів з 17 родів 10 родин 12 порядків. В її таксономічному складі наявні
представники порядків Agaricales, Amanitales, Phallales, Lycoperdales,
Russulales, Sclerodermatales з родів Agaricus, Macrolepiota, Russula, Scleroderma (по 2 види) та інших. Часто траплялись види Coprinellus micaceus
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(Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (травень - вересень), Boletus rubellus Krombh, Russula claroflava Grove (червень - вересень), Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link (липень - жовтень), Chlorophyllum rhacodes
(Vittad.) Vellinga (липень-листопад), Macrolepiota procera (Scop.) Singer,
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. (серпень-жовтень).
Група сапротрофних ксилотрофів на дослідженій території налічує
6 видів з 4 родів 4 родин 3 порядків. В її таксономічному складі представлені базидіоміцети з порядків Poriales (3), Schizophyllales та Stereales (по 1
виду). Сапротрофні дереворуйнівні гриби-трутовики (такі як Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f., Trametes versicolor (L.) Lloyd, Pleurotus ostreatus
(Jacq.) P. Kumm., Schizophyllum commune Fr., Stereum hirsutum (Willd.)
Pers.) продовжують руйнування деревини, оселюючись на всохлих деревних рослинах, загибель яких часто спричинюють трутовики-паразити. На
гілках числені ксилотрофні мікроміцети, які з успіхом розвиваються не
тільки на сухостої, але й на гілковому опаді, напіврозкладеній деревині,
корі та інших деревних рештках. Сапротрофні ксилотрофи траплялись на
основних лісоутворюючих породах дослідженої території - Alnus glutinosa,
Quercus robur, Betula borysthenica Klok., Populus tremula, а також на числених неідентифікованих рослинних рештках.
Така різноманітність гумусових сапротрофів і грибів-ксилотрофів
насамперед зумовлена наявністю специфічних угруповань природної лісової рослинності, характерних для ландшафту Волижиного лісу.
З числа грибів-мікоризоутворювачів на дослідженій території відмічені отруйний гриб Amanita muscaria (L.) Lam. (Amanitales) та істівні гриби
високої якості Boletus edulis Bull., Suillus luteus (L.) Roussel та S. granulatus
(L.) Roussel (Boletales). З з числа підстилочних сапротрофів, які розвиваються на листовому опаді гайків, знайдені лише три види.
До екологічної групи біотрофів належать 4 види з 3 родів 3 родин
порядків Agaricales, Ganodermatales, Poriales. Це Armillaria mellea (Vahl) P.
Kumm. (Agaricales, Agaricaceae) на P. tremula, що паразитує стовбурах і
корінні більш ніж 200 видів дерев та чагарників у листяних та хвойних
лісах, садах [4]; Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (Ganodermatales,
Ganodermataceae) на Fraxinus excelsior L., що спричиює білу корозійну
гниль стовбурів та коріння листяних та хвойних дерев; Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (Poriales, Coriolaceae) на Acer campestre L., що викликає
жовтувато-буру внутрішню гниль стовбурів; Polyporus squamosus (Huds.)
Fr. (Poriales, Coriolaceae) на B. borysthenica, збудник світло-жовтої серцевинної гнилі стовбурів [11].
Субстрат виступає важливим фактором у житті грибів, оскільки як
гетеротрофні організми вони отримують з нього необхідні поживні речовини. Аналіз розподілу видів за поживними субстратами свідчить, що переважна більшість виявлених видів приурочена до ґрунту (25 видів), менше
видів - до різноманітних деревних та трав’янистих субстратів (відповідно
18 та 17 видів), деякі види - до лісової підстилки (3).
Види грибів, асоційовані з домінантними деревними породами, можуть бути використані як індикатори фітосанітарного стану лісових фітоценозів [5], окремих видів рослин [6, 11] та їх популяцій [7]. Аналіз еколого-біологічних особливостей виявлених видів грибів дозволив виявити
ряд представників базидіоміцентів, що можуть бути використані для проведення мікологічного моніторингу. Це дереворуйнівні гриби з порядків
Ganodermatales, Poriales, Schizophyllales, Stereales.
Таким чином, різноманіття базидіальних грибів (Basidiomycеtеs, Basidiomycota) Волижиного лісу включає 38 видів з 30 родів 17 родин 11
порядків. Особливостями виявленого видового складу грибів є домінування в систематичній структурі представників порядку Agaricales (16 видів),
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в екологічній структурі – еколого-трофічної групи гумусових сапротрофів
(22 види). Вивчення мікобіоти цієї території необхідно продовжувати в
напрямку досліджень видового різноманіття грибів-мікроміцетів.
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ВИДИ РОДУ LONICERA L. ІНТРОДУКОВАНІ У
ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ»
Лавріненко В.М.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Рід Жимолость (Lonicera L.) названий на честь німецького математика, фізика, ботаніка Адама Лоніцера. До роду Lonicera належить понад
200 видів, що поширені у помірних і субтропічних областях Європи, Північної Африки, Північній Америці. В Україні у природі та культурі зростає
близько 80 видів, які широко використовуються в озелененні, лісових
посадках та захисних полосах [1,2,5]. В колекції дендрологічного парку
«Тростянець», який розміщений у південно-східній частині Чернігівської
області, на 50˚48′ північної широти, в зоні лівобережного Донецько–
Сульського лісостепу налічується близько 20 видів роду. Загальна площа
парку 156 га (арборетум, плодовий сад та інші). Ґрунтовий покрив, малогумусний чорнозем [2].
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В 2010-2011 роках був проведений опис колекції роду, здійснювалися фенологічні спостереження, біометричний аналіз вегетативних та
генеративних органів. Бал зимостійкості встановлювали за методикою
Соколова С.Я. У фазі цвітіння декоративність рослин визначали за методикою Мисника Г.Е. [4].
Жимолості дендропарку вирощені з насіння отриманого з різних регіонів Європи та колишнього Радянського Союзу. В кінці 60-х початку 70-х
років на території парку висаджені види роду: L. alpigena L. (1968р.),
L. kamtschatica (Sevast.) Pojark. (1966р.), L. prolifera Rehd. (1968р.),
L. caerulea L. (1965р.), L. caprifolium L. (1966р.), L. orientalis Lam.
(1959р.), L. korolkowii Stapf. (1960р.), L. maackii Rupr., L. xylosteum L.
(1959р.),
L. muscaviensis L.
(1958р),
L. involucrata Banks
ex
Spreng.(1967р.), L. demissa Rehd.(1965р.), L. ruprechtiana Regel.(1954р.)
L. dioica L. (1966р.), L. sovetkinae Tkatsch. (1966р.), L. steveniana Fisch. ex
Pojark., L. tatarica L.f.elegans., (1958р.), L. trichosantha Bureau & Franch
(1958р.)[2].
Більшість видів колекції зростають подекілька екземплярів, утворюючи густі зарослі, так, наприклад, L.orientalis (6 кущів), L.maackii (4
кущі), L. tatarica (5 кущів), та L. sovetkinae (по 3 кущі), L.caerulea (8 кущів). За формою та висотою куща види колекції дещо відрізняються, так
кущі L.alpigena, L.caucasica, L.caerulea, L.trichosantha, L.steveniana,
L. sovetkinae – заввишки до 1,5 м, пишні, види L.orientalis, L.kamtschaticа,
L.korolkowii, L.muscaviensis, L.xylosteum, L. dioica, L.discolor, - до 2,5-3 м,
L. caprifolium L., L.maackii Rupr., L. tatarica L. – від 4 до 6 м., пишність
кущів не значна. Спостереження показали, що всі види роду Lonicera
мають бал зимостійкості від 1 до 3 [3]. Фази квітування видів значно різняться між собою так, в кінці квітня на початку травня цвіте L. caerulea, а
L. prolifera цвіте на початку червня. В середньому фаза квітування триває
34 дні, а в перерахунку на 1 вид 1,3 дні.
Lonicera alpigena L. кущ висотою до 1,75 м. Область поширення –
гірські райони Середньої та Південної Європи. Зимостійка 1-2, квітує щорічно, плодоносить. Середня дата цвітіння 9.05(26.04.-17.05). Квіти парні,
біля 1,5 см завдовжки. Тривалість цвітіння 15-25 днів. Декоративність в
цвітінні 5-6.
Lonicera trichosantha Bureau ex Franch.– кущ висотою до 1,5 м. Область поширення: Китай та Тібет. Зимостійка (2). Діаметр стовбурців від 2
до 2,7 см. Середня дата цвітіння 28.05(15.05-8.04). Квіти парні рожеві,
біля 1,5 см завдовжки. Тривалість цвітіння 12-15 днів. Декоративність від
5 до 6.
Lonicera orientalis Lam. Область поширення – Мала Азія. Зимостійка
1-2, висота 2,2 м, діаметр стовбурців до 2,8-3 см, цвітуть щорічно, плодоносять. Середня дата цвітіння 26.05(16.05.-5.04). Квіти парні, рожеві 1012 мм довжини. Тривалість цвітіння до 10-15 днів. Декоративнісь - 5.
Lonicera caucasica Pall. Кущ висотою 1,3 м, діаметр стовбурців 2 см
Зимостійкість 1-2 бали, плодоносять. Середня дата цвітіння 21.05 (17.0511.06). Квіти парні, рожево-фіолетові, завдовжки 12 мм, тривалість цвітіння близько 10 днів. Декоративність 5.
Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark. Кущ до 2-2,5 м висотою. Область поширення – Східний Сибір та Дальній Схід. Зимостійкість (1-2),
цвіте щорічно, плодоносить. Середня дата цвітіння 5.05.(28.04 – 17.05).
Квіти парні, світло-жовті, 14-18 мм завдовжки. Декоративність - 5.
Lonicera caprifolium L. Висота куща від 4-6 м висоти. Область поширення – Кавказ, Середня та Південна Європа. Зимостійкість (2-3), цвітуть
щорічно, плодоносять. Середня дата цвітіння 24.05(13.05-4.06). Квіти
завдовжки 4,5 – 5,5 см. Тривалість цвітіння 20-25 днів. Декоративність в

74

цвітінні 6-7.
Lonicera korolkowii Stapf. Кущ заввишки 2,4 м. Область поширення –Середня Азія. Зимостійкість 1-3. Діаметр стовбурців до 3 см, цвітуть
щорічно. Середня дата цвітіння 22.05(11.05-4.04). Квіти парні, рожеві,
завдовжки 1,5-2,0 см. Тривалість цвітіння 12-15 днів. Декоративність – 6.
Lonicera maackii Rupr. Кущ висотою до 5 м. Область поширення –
Далекий Схід. Зимостійкість 1-2(3). Діаметр стовбурців 2,5-3,2 см, цвітуть
щорічно. Середня дата цвітіння 24.05(12.05- 4.06). Квіти парні, білі, завдовжки 2,8-3,2 мм. Тривалість цвітіння 12-17 днів, декоративність в цвітінні – 6а.
Lonicera muscaviensis L. Зимостійкість 1-3, діаметр стовбурців
1,5 см, цвіте щорічно, плодоносить. Середня дата цвітіння 23.05(11.058.06). Квіти парні, білі, завдовжки 1,5 см. Тривалість цвітіння 10-15днів.
Декоративність 5.
Lonicera xylosteum L. Кущ висотою від 2,5-3 м. Область поширення –північна, центральна та східна область Європи, на Уралі та Західному
Сибірі. Зимостійкість 1-3. Діаметр стовбурців від 2,5-3,5 см, цвіте щорічно,
плодоносить. Середня дата цвітіння 15.05(7.05-25.05). Квіти завдовжки
12-13 мм. Тривалість цвітіння 10-20(25) днів. Декоративність – 5.
Lonicera prolifera Rehd. Область поширення Північна Америка. Зимостійка, цвіте щорічно, плодоносить. Середня дата цвітіння 7.06 (29.0522.06). Квіти блідо-жовті завдовжки 2,5-3 см. Тривалість цвітіння 13-20
днів. Декоративність 5.
Lonicera involucrata Banks ex Spreng. Кущ висотою від 2,5-3 м. Область поширення – Північна Америка. Зимостійка 1(2), діаметр найбільш
розвинутих стовбурців від 1,5-2 см, цвіте щорічно, плодоносить. Середня
дата цвітіння 9.05(1.05-21.05). Квіти парні, завдовжки 1,5 см, жовті, завдовжки 1,5-3 см. Тривалість цвітіння 10-15 днів. Декоративність – 5.
Lonicera demissa Rehd. Кущ висотою від 3,5-4,0 м. Область поширення –Японія. Зимостійка 1-3, цвіте щорічно, плодоносить. Середня дата
цвітіння 17.05 (10.05-29.05). Квіти завдовжки 10-13 мм, парні, білі. Тривалість цвітіння 10-15 днів. Декоративність 5-6.
Lonicera discolor Lindl. Кущ висотою від 1,5-2 м. Область поширення - Афганістан і Кашмір. Зимостійкість 1(2). Середні дати цвітіння 18.05.
Квіти парні, зовні пурпурово-фіолетові, завдовжки 1 см. Тривалість цвітіння 10-15 днів. Декоративність – 5.
Lonicera ruprechtiana Regel. Кущ висотою до 3-4 м. Область поширення Далекий Схід. Зимостійкість 1-2, діаметр стовбурців до 3,2 см, цвіте
щорічно, плодоносить. Середня дата цвітіння 19.05(7.05-1.04). Квіти парні
блідо жовті, кремові, завдовжки 2 см. Тривалість цвітіння 10-15 днів. Декоративність – 6.
Lonicera dioica L. Область поширення – Північна Америка. Зимостійкість 1-2, цвіте щорічно, плодоносить. Середня дата цвітіння 21.05(8.051.04). Квіти завдовжки 2-2,5 см. Тривалість цвітіння 10-15 днів. Декоративність – 6.
Lonicera caerulea L. Кущ від 1-1,3 м висоти. Область поширення Карпати, Середня Європа, Західне Середземномор′я. Зимостійкість 1(2),
цвіте щорічно, плодоносить. Середня дата цвітіння 8.05.(28.04-17.05).
Квіти парні, світло-жовті, завдовжки 15-19 мм. Тривалість цвітіння 12-15
днів. Декоративність 5-6.
Lonicera sovetkinae Tkatsch. Кущ висотою 1,0-1,5 м. Зимостійкість
1-3, плодоносить. Середня дата цвітіння 21.05. Квіти парні, світло-рожеві,
завдовжки 1,5 см.
Lonicera steveniana Fisch. Ex Pojark. Область поширення – Кавказ.
Зимостійкість 1-3, плодоносить. Середня дата цвітіння 25.05. Квіти парні,
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білі, блідо-жовті, завдовжки 1,5 см Декоративність 5.
Lonicera tatarica L. Кущ висотою до 4(6) м. Область поширення –
Сибір, Поволжжя, Середня Азія. Зимостійкі (1), діаметр стовбурців 2,6-5,0
см, цвітуть щорічно, плодоносять. Середня дата цвітіння 19.05(9.0531.05). Квіти парні, рожеві, завдовжки 1,5-2 см. Тривалість цвітіння 15-25
днів. Декоративність в цвітінні 6а.
Lonicera trichosantha Bureau & Franch. Кущ біля 1,5 м висотою. Область поширення – Західний Сибір і Середня Азія. Зимостійкість 1-2(3),
плодоносять. Середня дата цвітіння 14.05.(2) Квіти парні, завдовжки 2 см.
Декоративність в цвітінні 5.
Видовий склад колекції роду жимолость у дендрологічному парку
«Тростянець» змінювався протягом тривалих років, так на період 60-х –
70-х років кількість видів становила 40, сьогодні нараховується – 20,
більшість із них представлені по декілька екземплярів, а подекуди утворюють густі зарослі (L. prolifera). Фенологічні спостереження показали, що
фази бутонізації, цвітіння, плодоношення, дещо зміщені в порівнянні з
фазами областей поширення видів. Ступінь зимостійкості (1-3), та бал
декоративності (5-6), вказує на те, що види роду можуть бути рекомендовані в декоративному садівництві та успішно використовуватись в озелененні.
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СТАН ВИВЧЕННЯ АГАРИКОЇДНИХ ГРИБІВ БАСЕЙНУ Р. ПСЕЛ
У МЕЖАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Макаренко Я.М.
Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
Вивченню агарикоїдних грибів в Україні приділялося і приділяється
достатньо уваги.
Проте деякі регіони все ж лишаються неповністю чи слабо обстеженими. До таких регіонів належить і Лівобережний Лісостеп України,
унікальні природні ресурси якого та недостатня вивченість у мікологічному
плані робить цей регіон надзвичайно цікавим і перспективним для дослідження різноманітності мікобіоти.
П.Є. Сосін, вивчаючи протягом 1930 – 1941 років гастероміцети
України, зібрав колекцію з 130 зразків (28 видів) грибів родини Boletaceae
на території Лівобережного Лісостепу України. Автор наводить для них
народні назви, вказує, як часто вони трапляються, місцезнаходження,
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субстрат, на якому гриб зростав. Результати своїх досліджень П. Є. Сосін
опублікував у статті «Матеріали до флори родини Boletaceae України»
(1946) [11].
А. С. Бухало досліджувала мікобіоту лісів середньої течії річки Ворскли. Серед 452 видів грибів, які належали до різних класів і порядків,
вона наводить 40 видів з порядку Agaricales, які є досить розповсюдженими в цій місцевості [4].
Детальне, багаторічне дослідження грибів Лівобережного Лісостепу
України в межах долини річки Ворскли були проведені Р. В. Ганжою (Ганжа, 1958, 1960а, 1960б, 1962, 1970). Вивчався видовий склад, екологічні
особливості та природні ресурси головних місцевих їстівних грибів. З 484
види агарикальних грибів 151 вид був зареєстрований для території України вперше. В лісах р. Ворскли у видовому відношенні мають перевагу
гриби родини Tricholomataceae (160 видів), Cortinariaceae (68), Russulaceae (63), Coprinaceae (43), а також родини Strophariaceae (34), Boletaceae (32), Agaricaceae і Amanitaceae (по 29 видів), що мають найбільший
видовий склад порівнюючи з іншими родинами порядку Agaricales [5, 6,
7].
У 80-х роках мікобіоту північних районів Лівобережного Лісостепу
України вивчала К. К. Карпенко (1980, 1987, 1988), яка вперше в Україні
дослідила макроміцети на болотах і луках різних типів, а також цілинні
степи лісостепової зони. На території заповідника «Михайлівська цілина»
вона виявила 96 видів грибів порядку Agaricales s. l.. Clitocybe concave
(Scop.: Fr.) Gill., Marasmius limosus Quél., Psathyrella typhae (Kalchbr.)
Pears. et Dennis, Collybia palustris (Pk) A. H. Sm., Coprinus friesii Quél.,
Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. var. paludosus Fr., Galerina clavata (Velen.) Kühn, Hypholoma elengatum (Pers.: Fr.) Ricken, Mycena candida (Bres.)
Kühn., Panoeolina foenisecii (Fr.) R. Mre, Pholiota myositis (Fr.: Fr.) Sing.,
Psathyrella typhae (Kalchbr.) Pears. Et Dennis, Psilocybe atrobrunea (Lasch)
Gill., Xeromphalina belliae (Johnston) Kühn et R. Mre автор наводить як нові
для України види грибів [8, 9].
З 1988 року вивченням агарикоїдних грибів Придніпровської низовини в межах Лівобережного Лісостепу України займається Беседіна І. С.
Для різних рослинних угрупувань був встановлений видовий склад агарикальних грибів. У результаті проведених досліджень на території Придніпровської низовини виявлено 398 видів, які належать до 78 родів 17 родин
4 порядків класу Basidiomycetes. 326 видів є новими для дослідженої території, 92 – нові для Лівобережного Лісостепу, 31 вид – для мікобіоти України. Amanita olivaceobrunnea Hanzha & Besed. описана як нова для науки
[1, 2, 3].
Агарикоїдні гриби басейну р. Псел у межах Лівобережного Лісостепу України практично майже не вивчені, тут працювали лише І.С. Беседіна
та К.К. Карпенко. Так, у нижній течії р. Псел Беседіною І.С. було виявлено
116 видів, серед яких є дані про 5 рідкісних для України. К.К. Карпенко
досліджувала північно-східну частину басейну р. Псел в межах Лівобережного Лісостепу, де вона знайшла близько 63 види агарикоїдних грибів, з
них рідкісними видами є Inocybe patoullardii Bres., Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühner, Mniopetalum bryophilum (Pers. per Fr.) Donk., Tephrocybe
palustris (Peck) Donk., а Mycena permixta (Britzelm.) Sacc – новий для
України [10].
Отже, агарикоїдні гриби басейну р. Псел у межах Лівобережного
Лісостепу України на сьогодні не достатньо вивчені. Продовження роботи в
цьому напрямку є актуальним.
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ α-НОК НА УКОРІНЮВАНІСТЬ І
РОЗВИТОК СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ СОРТІВ ОБЛІПИХИ
КРУШИНОВИДНОЇ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Миколайко І.І.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Ріст рослини, утворення генеративних органів, стійкість до несприятливим факторам середовища являються комплексними програмами, які
включають в себе велику кількість метаболічних систем. Такі системи
регулюються фітогормонами і негормональними речовинами.
Фітогормони – найважливіші представники ендогенних регуляторів
росту. Їх відмінною рисою являється те, що вони здатні діяти в малих
концентраціях, виконуючи роль регуляторів основних фізіологічних програм і процесів (ділення і ріст клітин, стан спокою рослини і т.д.).
В даний час визнані п’ять типів фітогормонів, з яких ауксинам відводиться головна роль в коренеутворенні. Вони контролюють диференційований ріст, ділення і розтягнення клітин, активують діяльність камбію,
стимулюють поглинання і рух пластичних речовин по рослині, інгібують
утворення відокремленого шару, регулює подовження кореня, опадання і
старіння листя. Ауксини впливають на різні системи метаболізму: синтез
нуклеїнових кислот, білків, вуглеводний і ліпідний обмін, синтез вторинних речовин, фотосинтез, дихання.
Встановлено, що при обробці основи зелених живців ауксинами в
визначених концентраціях клітини камбію і кореневої паренхіми стають
центрами притягання води, поживних речовин. Що призводить до розтягнення клітин, новоутворенню цитоплазми і послідуючому за ним діленню
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клітин, виникненню нових меристематичних осередків, із яких утворюються придаткові корені [1,2,6].
М.Т. Тарасенко вказував, що оптимальна доза тої чи іншої фізіологічно активної речовини при обробці живців змінюється в залежності від
ступеня здерев’яніння і віку пагона, строку живцювання і факторів мікроклімату [5].
У розробці наукових проблем і розв’язанні практичних завдань застосування регуляторів росту для вкорінення живців досягнуто великих
успіхів та накопичено багато фактичного матеріалу. Однак масове впровадження у виробництво способів кореневласного розмноження садивного
матеріалу із застосуванням синтетичних регуляторів росту поки що неможливе. Є багато нез’ясованих положень у питаннях кореляційного зв’язку
між регенераційною здатністю окремих частин рослини, з одного боку,
ендогенними й екзогенними факторами – з другого. Дуже складним і суперечливим є питання про природу дії стимуляторів росту й ауксинів,
механізм дії яких не можна представити у вигляді повної схеми, адже його
не можна ще визнати остаточно вивченим. Крім того, не з’ясовані ще процеси, які сприяють диференціації кореневих зачатків у стеблових структурах. Тому більшість розчарувань, пов’язаних із застосуванням регуляторів
росту, є наслідком нерозуміння фізіології рослин і неврахування впливу на
процес укорінення дії умов навколишнього середовища. Зберігають також
актуальність роботи з уточнення технології живцювання відповідно до
біологічних особливостей окремих видів рослин у різних ґрунтовокліматичних умовах, ведеться пошук речовин, які б активізували коренеутворення і стимулювали ріст утворених корінців у живців здерев’янілих і
трав’янистих рослин [3,4].
Якщо застосовуються екзогенні стимулятори росту, то для кожного
конкретного виду рослин необхідний експериментальний підбір оптимальних концентрацій стимуляторів росту, оскільки відомо, що при занадто
низьких концентраціях не буде стимулювального ефекту, або він буде
проявлятися незначною мірою, а при занадто високих – настане інгібування ростових процесів, що призведе до результату, протилежного очікуваному.
Тому основним завданням наших досліджень було вивчити вплив
регуляторів росту на вкорінення живців і визначити оптимальні концентрації регуляторів росту для обробки живців обліпихи крушиновидної.
Об'єктом дослідження були закономірності прояву регенераційної
здатності 4 сортів (Чуйська, Дар Катуні, Новость Алтаю, Вітамінна) і 3
нових і перспективних сорти обліпихи (Солодка Жінка, Либідь, Київський
янтар) та чоловіча форма Алей, вирощуваних у маточниках Мліївського
інституту помології ім. Л.П. Симиренка НААН України та в розсаднику
ягідних культур «Брусв'яна» Житомирсьої області.
Дослідження проводили в розсадниках Уманського державного аграрного університету і Національного дендрологічного парку "Софіївка" НДІ НАН України в умовах з автоматично-регулювальним режимом дрібнодисперсного зволоження (штучне туманоутворювання). Схема дослідів
включала варіанти, де факторами мінливості були форми і сорти, строки
висаджування живців на укорінення (фаза інтенсивного росту пагонів - 110 червня, 1-10 липня і фаза затухання інтенсивного росту пагонів - 1-10
серпня), частина пагона апікальна (А), медіальна (М), базальна (Б), концентрації 10% розчину калійної солі α-нафтилоцтової (α-НОК) кислоти
(5,10,15,20,30,40,50 мг/л).
Субстратом для вкорінювання була суміш торфу (рН 6,7) з чистим
річковим піском у співвідношенні 1:3. Температура повітря у середовищі
вкорінювання становила 28-30 0С, субстрату - 18-220С. Відносна вологість
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повітря була в межах 80-90%, а інтенсивність оптичного випромінювання 200-250 Дж/м2.сек.
Результати досліджень показали, що при дотриманні всіх агротехнічних прийомів (зріз живця, тип живця, оптимальні субстрати, полив,
температурний режим і строки живцювання) і при використанні різних
ростових речовин, укоріненість живців обліпихи у всіх варіантах досліду
була досить доброю. При цьому сорти Либідь, Київський янтар та Чуйська
укорінювалися на 99-100%, сорт Новость Алтаю 94-98% і сорт Дар Катуні
– на 93-97%. Калюсоутворення у всіх варіантах досліду в порівнянні з
контролем скоротилось на 15-20 днів у всіх досліджених сортів. Аналогічна картина спостерігалась і по періодам укорінення (початок укорінення,
масове укорінення і початок росту пагона).
Слід зауважити, що порівняно низькі концентрації (5 мг/л) водних
розчинів досліджуваних біологічно-активних речовин не спричиняли прискоренню коренеутворюючиих процесів, а більш високі (30-40 мг/л), навпаки, затримували на тривалий час. Після висаджування живців на вкорінювання, попередньо оброблених α-НОК у концентраціях 45-50 мг/л,
спостерігалось омертвіння та загнивання базальної частини, пожовтіння
листків, що призводило до масових випадів.
Обробка живців α-НОК в концентрації 10 мг/л при експозиції 16-18
годин позитивно впливала на розвиток укорінених зелених живців. При
укоріненості 84,8-100% число коренів при обробці α-НОК було 5-8, а в
контролі 2-3 шт/живець. Довжина приросту в дослідному варіанті вища і
складала 11,8-18,1 см/живець, а без обробки – 0,6-6,2 см/живець.
Таким чином, проведені експериментальні дослідження показали,
що застосування стимуляторів росту являється перспективним способом
збільшення укоріненості живців обліпихи крушиновидної.
Виробниче значення при розмноженні обліпихи мають не всі строки
живцювання і зони ростового пагона. Найкращими показниками, по вище
зазначеним даним, мають апікальна і базальна зони пагона в І строк живцювання, апікальна і медіальна в ІІ строк і апікальна зона пагона в ІІІ
строк живцювання. За сукупністю показників перевагу має І строк, який в
умовах виробництва буде охоплювати період з 1-10 червня. Найкращі
результати ми отримали при використанні плівкових накриттів і обробки
живців при висадженні розчином α-НОК в концентрації 10-15 мг/л.
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ЧАСТОТА ТРАПЛЯННЯ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ НА
ТЕРИТОРІЯХ РІЗНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В
УМОВАХ С. ВЕПРИК ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ
Оніпко В.В., Буханець Ю.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Розселення адвентивних видів за межі їх природних ареалів - одна
з найбільш актуальних проблем сучасної екології. У багатьох випадках це
корисні види: поза своїм ареалом вирощуються культурні рослини, широке
поширення отримала інтродукція агентів біометоду. Однак деякі із занесених видів стають злісними бур’янами, шкідниками сільського і лісового
господарства, здійснюють шкідливий вплив на організм людини тощо.
Яскравим прикладом експансії є поширення злісного бур’яну – Ambrosia
artemisifolia L. [4].
Дослідження показали, що для утворення однієї тонни сухої речовини амброзії полинолистої виносить із ґрунту 15,5 кг азоту і 1,5 кг фосфору, а також використовує близько 950 т води. На полях, які засмічені
амброзією, погіршується якість польових робіт, особливо, під час збирання
врожаю і проведення основної обробки ґрунту. На таких полях в зерні
озимої пшениці на 0,5% знижується вміст білка, а його скловидність знижується на 1% [1].
Амброзія належить до тих бур’янів, що завдають шкоди не тільки
сільськогосподарським культурам, а й безпосередньо здоров’ю людини. У
надземній частині рослини міститься 0,014% ефірних олій, кверцетин,
кумарин, псилостахіїн та багато інших складних сполук. Пилок рослин має
чітко виражену сенсибілізуючу дію і є основною причиною виникнення
полінозів у людей, схильних до алергії. Пилок амброзії є причиною виникнення багатьох алергічних захворювань, котрі об'єднані під назвою «поліноз» від англійського слова «pollen» — пилок. Ці захворювання відомі
також під назвами «сінна лихоманка», «пилкова алергія», «сінна астма»,
«осіння пропасниця».
Амброзія – один із найбільш небезпечних в Україні карантинних
бур'янів-алергенів, який із початку минулого століття пройшов усі етапи
експансії: первинного проникнення, розселення та наступної натуралізації. Зараз вона засмічує 736 тис. га орних і необроблюваних земель у
Криму та 19-ти степових і лісостепових областях нашої країни. На Полтавщині амброзія полинолиста поширена у 34 населених пунктах і засмічує
значну площу ріллі та необроблюваних земель. Проблема поширення
амброзії полинолистої є сьогодні однією з головних карантинних проблем
Гадяцького району Полтавської області. За даними карантинної станції
площа засмічення амброзією полинолистою в Гадяцькому районі складає13,89 га, що становить 0,009% від загальної території району [3].
Враховуючи означені аргументи нами були проведені дослідження
по вивченню поширення Амброзії полинолистої в умовах с. Веприк Гадяцького району. Раціональна боротьба з розповсюдження карантинного
виду амброзія полинолиста можлива лише за умови досконалого вивчення
морфо-біологічних, екологічних особливостей та особливостей вегетації
виду. Саме тому нами були проведені польові дослідження у 2009-2011
роках по вивченню біологічних особливостей та розповсюдження амброзії
полинолистої.
Програмою досліджень передбачалося:
1. Опис походження та шляхи експансії амброзії полинолистої в
Україні.
2. Виявлення основних місць зростання амброзії в селі Веприк Гадяцького району.
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3. Вивчення морфологічних, біоекологічних особливостей амброзії
полинолистої.
4. Проведення фенологічних спостережень.
Амброзія, як чужинка, не має природних ворогів (тварини амброзію
не їдять) і відзначається великою біологічною активністю. Вона здатна
заглушити та витіснити не тільки культури, а й дикорослі рослини, захоплюючи таким чином нові земельні ділянки і площі. Спостерігаючи за амброзією можна сказати, що вона справжній „ зелений агресор”. Успішно
витісняє гравілат, вероніку, злаки, подорожник, ромашку, череду та рослини, які прикрашають ландшафт. Дані трирічних досліджень наведено в
таблиці 1.
Таблиця 1.
Частота трапляння амброзії полинолистої на територіях різного господарського призначення за роки дослідження, %
№

Територія локалізації амброзії

2009

2010

2011

1

Прифермова територія

38

29

30

2

Узбіччя доріг

16

18

20

3

Сільський парк

4

5

4

4

Пришкільна територія

2

1

1

5

Територія дитячого садка

0

0

0

6

Приватні господарства жителів

9

7

4

7

Новобудови

8

7

5

9

Сільськогосподарські поля

0

6

8

10

Пустирі, сміттєзвалища

23

27

28

Досліджуваний вид в околицях села в основному локалізована на
узбіччях доріг, на стихійних сміттєзвалищах, пустищах, занедбаних сільських господарствах. Основний ареал амброзії с. Веприк знаходився в районі сільської ферми. Разом з цим яскраво прослідковувалася тенденція до
швидкого поширення шкодочинного виду в сільськогосподарські угіддя
(кукурудза, соняшник, ярий ячмінь, конюшина першого року вирощування, соя та ін.).
Так, якщо в 2009 році нами не було виявлено особин виду та території сільськогосподарських угідь, то за результатами проведеного дослідження в 2010 році частота трапляння становила 6% від, у 2011 році
частота трапляння виду досягла 8% (табл.1), суттєво зросла кількість
рослин на сміттєзвалищах та узбіччях доріг. Отже, найбільшу кількість
рослин амброзії полинолистої було знайдено на території сільської ферми,
але найбільші площі поширення амброзії полинолистої становлять необроблені території, з яких основне місце займають пустирі та сміттєзвалища.
Незначні території амброзія займає на присадибних ділянках населення с.
Веприк, але за даними трирічного дослідження простежується тенденція
до їх зменшення завдяки карантинним заходам.
Отже, Ambrosia artemisifolia L. в околицях села Веприк в основному
локалізована на узбіччях доріг, на стихійних сміттєзвалищах, пустищах,
занедбаних сільських господарствах. Основний ареал амброзії с. Веприк
знаходиться в районі сільської ферми. Дослідження сільськогосподарських
угідь за останні три роки підтверджує, що амброзія на території дослідження набуває розселення та наступної натуралізації. Завдяки низькій
конкуренції аборигенних видів, або ж сільськогосподарських культур,
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найчастіше формуються угруповання на яких оселяються піонери в освоєнні території менш вимогливі до водно-мінерального живлення та інших
екологічних факторів.
Тому обґрунтування економічно ефективної й екологічно безпечної
системи боротьби з амброзією полинолистою та іншими бур’янами на землях різного призначення є актуальним завданням вітчизняного землеробства. Успішне вирішення його буде сприяти покращенню фітосанітарного
стану довкілля й підвищенню продуктивності ріллі.
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ВМІСТ ВІТАМІНУ С В ОВОЧЕВИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИНАХ
Оніпко В.В., Гнилосир А.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Специфічна фізіологічна та біохімічна роль вітамінів є загальновідомою. Вітаміни – це низькомолекулярні органічні сполуки з високою
біологічною дією, необхідні для нормальної життєдіяльності організму в
малій кількості. Ендогенний синтез деяких із них, які здійснюється мікрофлорою тонкої кишки, не може задовольнити потребу організму у вітамінах і
тому потрібне постійне надходження їх з продуктами харчування. Вітаміни
потрібні всім, рослинам і тваринам, але різні біологічні види відрізняються
між собою за здатністю до їх синтезу та використанням у біохімічних реакціях. Тому речовина, яка є „вітаміном“ для одного виду рослини чи тварини, не обов’язково повинна виконувати таку ж роль в іншому виді. Наприклад, вітамін С необхідно одержувати з їжею тільки людині, мавпам і морським свинкам. Багатьом іншим тваринам допомагають синтезувати його
мікроорганізми шлунково-кишкового тракту. Основним джерелом вітамінів
для людини є рослини й особливо овочі.
Вітамін С в організмі людини приймає участь в окислювальновідновних процесах як антиоксидант, у процесах тканинного дихання,
поліпшує засвоюваність заліза, бере участь у забезпеченні біосинтезу
нуклеїнових кислот, білків та інших сполук. Аскорбінова кислота підтримує
в здоровому стані кровоносні судини, шкіру й кісткову тканину, нормалізує
діяльність імунної, ендокринної та центральної нервової систем, сприяє
кровотворенню та знешкодженню й виведенню сторонніх сполук чи отрут.
Аскорбінова кислота або вітамін C, відноситься до групи водорозчинних
вітамінів, не синтезується в організмі. Це ключовий компонент систем
антиоксидантного та імунного захисту організму, сприяє оптимальному
перебігу тканинного обміну. Вітамін C (аскорбінова кислота) сприяє підвищенню опірності організму до інфекцій та несприятливого впливу зовнішнього середовища, підвищує адаптаційні можливості організму, неспецифічну резистентність організму, має антидотні властивості, чинить про-
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тизапальну і антиалергічну дії, поліпшує загальне самопочуття, покращує
апетит, поліпшує жовчовиділення, сприяє нормалізації сну, збільшує ефективність дії різноманітних терапевтичних заходів, має радіопротекторні
властивості, проявляє властивості антиоксиданту, запобігає ушкодженню
мембран клітин, зокрема лімфоцитів, стимулює кровотворення, процеси
регенерації тканин (є необхідним фактором для сполучної і кісткової тканин) та ін. Дефіцит вітаміну C у їжі призводить до розвитку гіповітамінозу
та авітамінозу C, оскільки в організмі цей вітамін не синтезується і потреби
організму в ньому можуть бути забезпечені тільки за рахунок зовнішніх
джерел.
За даними Брехмана И.И. [3] відомо, що накопичення вітаміну С в
овочевих рослинах суттєво залежить від місця вирощування. Умови посухи
і високих температур зменшують його вміст в овочах, інколи навіть удвічі.
В тепличних овочах на третину менше, ніж із відкритого ґрунту.
Враховуючи, означені аргументи з метою дослідження фізіологічної
та лікарської дії овочів, нами було проведено дослідження по визначенню
вмісту аскорбінової кислоти в сировині овочевих культурах під час зберігання (у коренеплодах буряка і моркви, бульбах картоплі, та в листках
капусти, щавлю, петрушки, кропу). Метод кількісного визначення аскорбінової
кислоти
ґрунтується
на
її
здатності
окислюватися
2,6дихлорфеноліндофенолом до дегідроаскорбінової кислоти. За кількістю
2,6-дихлорфеноліндофенолу, витраченого на титрування, визначають
вміст аскорбінової кислоти в досліджуваному матеріалі. Як тільки вся кількість вітаміну С окислиться, розчин, що титрується, набуває рожевого
забарвлення внаслідок утворення недисоційованих молекул 2,6дихлорфеноліндофенолу (у кислому середовищі). У лужному середовищі
2,6-дихлорфеноліндофенол має синє забарвлення, у кислому – червоне, а
при відновленні знебарвлюється. Визначення вітіміну здійснювали у три
етапи:
1) у свіжозібраних рослин у фазі достигання (для картоплі, моркови, щавлю, петрушки, кропу – 28.08.11, для буряка і капусти – 10.10.11);
2) через добу після проведення першого досліду (рослини знаходилися в прохолодному, провітрюваному приміщенні);
3) через 3 місяці після проведення першого досліду.
Під час експерименту овочі зберігалися в овочесховищі при температурі 1-2°С і відносній вологості 85-95%. Листя щавлю, петрушки, кропу
28.08.11 були підсушені і швидко заморожені (температура -18°С – морозильна камера), протягом трьох місяців утримувалися в морозильній камері при температурі більше -18°С. Отримані експериментальні дані наведено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Вміст вітаміну С (на 100 г їстівної частини продукту)
Вміст вітаміну С
№
п/п

Вид

після
збирання,
мг

через добу
мг

втрати,
%

через 3 місяці
мг

втрати,
%

1

Beta vulgaris L.

8,1

7,18

11,36

3,50

56,79

2
3
4
5

Beassica oleracea L.
Daucus carota L.
Solanum tuberosum L.
Rumex acetosa L.

46
5,2
16,8
71

42,78
4,65
14,80
36,80

7,00
10,58
11,90
48,17

27,80
2,10
7,20
50,62

39,57
59,62
57,14
28,70
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6
7

Anethum graveolens L.

103

58,20

43,50

73,03

29,10

Petroselinum crispum L.

139

67,10

51,73

99,39

28,50

У ході проведення лабораторного дослідження по визначенню вмісту аскорбінової кислоти в овочевих культурах (в коренеплодах буряка,
картоплі, моркви та в листі капусти) та зелені (листя щавлю, петрушки,
кропу було відзначено, що найбільший вміст аскорбінової кислоти серед
досліджуваних культур у листках петрушки, а найменший – в коренеплодах моркви. З’ясовано, що вміст вітаміну С листках капусти, щавлю, кропу
, петрушки становив від 46до 139 мг на 100 г їстівної частини продукту
тоді як у коренеплодів буряку та моркви в середньому становив від 8.1 до
5.2 мг.
Після збирання врожаю починається процес зменшення аскорбінової кислоти. Так, восени в бульбах картоплі в середньому її міститься 12—
15 мг/100 г, а в кінці зими — лише 5—7%. Дослідження підтвердили дані
про нестійкість вітаміну С. Так вже через добу зелена маса листяних овочів втратила 48% вітаміну та коренеплоди, бульбоплоди середньому на
11%. зберігання в овочесховищі овочі втратили в середньому 53%, причому При трьох місячному зберіганні найнижчі втрати вітаміну С були
відзначені у капусти білоголової (39%). Після заморозки зелень листкових
овочів втратила 29% аскорбінової кислоти, що підтверджує ефективність
використання даного методу для зберігання зелені. Отже, важливе значення в збереженні вітаміну С має тривалість зберігання з дотриманням
відповідних режимів тобто кисень, тепло, світло є основними ворогами
вітаміну С в овочах.
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АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ
РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОНУ
ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ СЕЛИЩА ВЕЛИКА БАГАЧКА
Оніпко В.В., Сердюк С.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
За обсягами вирощування Helianthus annus L. посідає перше місце у
світі серед інших олійних. Важливе значення при одержанні високого
врожаю має використання гібридів та умови, у яких вирощується культура. Особливе місце в агротехніці соняшника посідає фон живлення [1, 3].
Соняшник більш вибагливий до поживного режиму ґрунтів, порівняно з
іншими польовими культурами. Тому необхідно знати ту оптимальну норму
добрив, внесення якої забезпечить найбільший приріст урожаю. Крім того,
наявність елементів мінерального живлення у ґрунті в оптимальних спів-
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відношеннях сприяє поліпшенню якості насіння [2, 4]. Гібриди соняшнику
характеризуються різними агробіологічними особливостями: тривалістю
вегетаційного періоду, діаметром кошика, площею листової поверхні,
стійкістю до хвороб тощо [5, 6]. Скоростиглі сорти й гібриди поступаються
ранньостиглим і середньостиглим за урожайністю та олійністю насіння.
Вирощування в господарствах не одного, а двох-трьох гібридів соняшнику
дає змогу ефективніше використовувати генетичний потенціал гібридів та
збиральну техніку і транспортні засоби. Враховуючи означені аргументи
по вивченню гібридів соняшнику різних груп стиглості в залежності від
фону живлення є надзвичайно актуальним. Ростові процеси рослин, розвиток вегетативних і репродуктивних органів значною мірою визначаються
забезпеченістю культур вологою і поживними речовинами, фізичними
властивостями ґрунту, погодними умовами вегетаційного періоду й іншими
факторами. Проведені нами в 2011 році спостереження показали, що
строки настання фенологічних фаз розвитку та тривалість міжфазних
періодів гібридів соняшнику, які вивчалися в експериментальному дослідженні, залежали від фону живлення (табл. 1).
Таблиця 1
Тривалість міжфазних періодів гібридів соняшнику в дослідах, доба
Міжфазні періоди
Гібрид

Ковчег

Ясон

Псьол

Фон живлення

сівбасходи

сходицвітіння

цвітінняфізіологічна
стиглість

сходифізіологічна
стиглість

без добрив

14

42

55

97

N45Р60
N90Р120
без добрив
N45Р60
N90Р120
без добрив
N45Р60
N90Р120

14
14
14
14
14
14
14
14

44
45
44
47
49
45
50
52

59
63
58
61
65
64
67
70

103
108
102
108
114
109
117
122

На початку росту та розвитку рослин соняшнику тривалість міжфазних періодів не залежала від фонів мінерального живлення та гібридів.
Більш відчутна різниця зафіксована при цвітінні культури. Так, цвітіння
ранньостиглого гібриду Ковчег спостерігалося раніше, ніж у інших гібридів
і тривалість періоду «сходи-цвітіння» складало 42 доби. Гібриди Ясон та
Псьол зацвітали на 2–3 доби пізніше. Застосування різних фонів мінерального живлення затягувало настання цвітіння за рахунок кращого живлення рослин. Так, перше цвітіння наступало на ділянках без добрив – в
середньому на 44 добу. Застосування добрив у нормі N45Р60 збільшувало
тривалість міжфазного періоду «сходи цвітіння» в середньому на 3 доби, а
N90Р120 – на 5 діб.
Тривалість періоду «цвітіння-фізіологічна стиглість» також усього
вегетаційного періоду залежала насамперед від гібриду та фонів мінерального живлення. Гібрид соняшнику Псьол мав найбільшу тривалість періоду «цвітіння-фізіологічна стиглість» – 64–70 та усього вегетаційного
періоду 109–122 доби. У середньостиглого гібрида Ясон відмічено зменшення означених показників, які аналізуються, в середньому на 6 та 8 діб
відповідно. Найменша тривалість як міжфазних періодів, так і вегетаційного періоду в цілому була зафіксована у раньостиглого гібрида Ковчег і
складала відповідно 55–63 та 97–108 діб.
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Мінеральні добрива також впливали на тривалість як окремих фаз
розвитку, так і всього вегетаційного періоду. Внесення максимальної норми мінеральних добрив (N90Р120) затягувало тривалість періоду «цвітінняфізіологічна стиглість» в середньому на 7 діб, порівняно з ділянками, де
добрива не вносили. Зменшення норми добрив до N45Р60 зменшувало цю
різницю в середньому на 3 доби. Відповідні закономірності були зафіксовані і при аналізі тривалості всього вегетаційного періоду культури. При
внесенні добрив нормою N45Р60 виявлено збільшення тривалості вегетаційного періоду в середньому на 6 та N90Р120 – на 12 діб, порівняно з неудобреними контролями.
Отже, встановлено, що ріст і розвиток перспективних гібридів соняшнику різних груп стиглості залежить від фону живлення. Проведені
експериментальні дослідження мають важливе практичне значення і потребують подальшого вивчення.
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АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕЯКИХ ЛУЧНИХ
РОСЛИН ОКОЛИЦЬ С.М.Т. ДИКАНЬКА ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Орлова Л.Д., Двірна Т.С., Чернієвська М.Л.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Вивчення морфологічних показників рослин являється одним з важливих досліджень лучних травостоїв, адже ці показники можна використовувати для визначення стану рослини та фітоценозу, в якому вона зростає, за ними ж можна прогнозувати майбутні зміни у фітоценозі.
Завданням нашого дослідження стало проведення морфометричних
вимірів деяких лучних рослин та порівняння отриманих даних з тими, що
наводяться у різних літературних джерелах з метою встановлення їх відповідності. Об’єктом дослідження стали луки околиць с.м.т. Диканьки
полтавської області. Дані луки розташовуються на території колишнього
глиняного кар’єру, яка характеризується глинистими ґрунтами, а також
лучно-чорноземними (на периферії), для її мікрорельєфу притаманна невисока горбистість з близьким до суходільного типом луків, та численні
низовини зі значним зволоженням, для яких характерний низовинний тип
лук. Видобуток глини припинився у 1995 р і зараз на цій території спостерігається проходження сукцесійних змін, більша частина кар’єру на даний
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момент вкрита рослинністю.
Отримані нами морфометричні показники рослин занесені до табл.
1.
Таблиця 1.
Мінливість морфометричних показників стебла і листків деяких лучних рослин околиць с.м.т. Диканька Полтавської
області
Показник

1

Діапазон мінливості
Мінімальні показники
Максимальні показники
Розміри,
Кількість
Розміри,
Кількість
см
особин
см
особин

2

3

4

5

Фіалка запашна – Viola odorata L.
Ширина листків
Довжина листків
Висота особини

1,6 – 1,7
2,6 – 2,7
4,7 – 4,8

2
3
3

2,6 – 2,9
3,1 – 3,2
5,2 – 5,3

2
4
4

Звіробій звичайний – Hypericum perforatum L.
Ширина листків
Довжина листків
Висота особини
Ширина листків
Довжина листків
Висота особини

0,8
2,5 – 2,7
21,0 – 22,0
Мильнянка лікарська
1,2 – 2,0
5,0 – 5,5
12,0 – 12,3

4
5
2

1,0
3,4 – 3,5
26,0 – 28,0

6
2
3

– Saponaria
3
2
2

officinalis L.
2,8 – 3,0
8,0 – 9,5
17,0 – 18,2

4
6
3

Деревій майже звичайний – Achillea submillefolium Klok. et Krytzka
Ширина листків
Довжина листків
Висота особини

2,3 – 2,4
14,0 – 14,5
13,0 – 14,0

4
3
2

2,5 – 2,6
16,0 – 16,5
23,0 – 26,0

6
3
3

Жовтець їдкий – Ranunculus acris L.
Ширина листків
Довжина листків
Висота особини

Ширина листків
Довжина листків
Висота особини

2,0 – 2,1
2,0- 2,1
15,0 – 18,0
Перстач сріблястий
2,0 – 2,1
2,2 – 2,4
20,0 – 24,0

4
2,9 – 3,0
4
2,6 – 2,8
2
40,0 – 45,0
– Potentilla argentea L.
6
2
2

2,8 – 2,9
3,2 – 3,3
32,0 – 33,0

3
3
2

2
2
3

Пирій повзучий – Elytrigia repens (L.) Nevski
Ширина листків
Довжина листків
Висота особини

1,0
6,0 – 7,0
12,0 – 13,0

1,2 – 1,3
18,0 – 19,0
34,0 – 35,0

6
3
5

Ширина листків
Довжина листків
Висота особини

Кропива дводомна – Urtica dioica L.
4,0 – 4,1
2
6,0 – 6,1
5,2 – 5,5
3
7,0 – 7,2
35,0 – 37,0
2
44,0 – 48,0
Пижмо звичайне – Tanacetum vulgare L.

2
2
2

Ширина листків

5,0

4
3
2

4
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6,0 – 6,1

6

Довжина листків
Висота особини

12,0 – 14,0
5
16,0 – 17,0
28,0 – 29,0
2
34,0 – 40,0
Конюшина лучна – Trifolium pratense L.

3
2

Ширина листків

1,5 – 2,0

7

2,5 – 3,0

3

Довжина листків

3,0 – 4,0

6

5,0

4

Висота особини

20,0 – 23,0

4

28,0 – 29,0

4

Мінливість морфометричних показників за даними літературних
джерел наведено в табл. 2.
Таблиця 2.
Мінливість морфометричних показників стебла і листків деяких лучних рослин за даними літературних джерел [1, 2]
Рослина

Viola odorata L.
Hypericum perforatum L.
Saponaria officinalis
L.
Achillea submillefolium Klok. et Krytzka
Ranunculus acris L.
Potentilla argentea L
Elytrigia repens (L.)
Nevski
Urtica dioica L.
Tanacetum vulgare L
Trifolium pratense L.

Ширина
листків
(Флора …,
19361965.),
см
не вказано
не вказано

Довжина
листків
(Флора …,
19361965.),
см
не вказано
не вказано

Висота
особини
(Флора …,
19361965.),
см
не вказано
не вказано

Висота
особини (Определитель…
1987),
см

1-4

5-12

30-80

30-60

5-15
30-160

0,6-1

15-20

20-60

25-60

не вказано
0,5-1,2

не вказано
1-3

25-75
15-50

30-50 (70)
10-30

0,5-1

не вказано

50-125

50-130

7-14 см
не вказано
0,9-2

2-4
не вказано
1,2-3,5

40-150
50-150
20-60

30-200
30-150
20-50

Отже, при порівнянні ми бачимо, що, по перше, дані літературних
джерел не завжди збігаються, а, по-друге, в багатьох випадках відрізняються від проведених нами морфометричних вимірів лучних рослин.
Таким чином, у фіалки запашної, жовтцю їдкого, пижма звичайного
мінімальні показники висоти рослини не збігаються з літературними даними; у звіробою звичайного, мильнянки лікарської всі показники висоти
особини менші ніж у літературних даних; у деревію майже звичайного
ширина листків більша, а мінімальні показники довжини листка та висоти
особини менші за наведені в літературі; у перстачу сріблястого всі показники ширини листка більші, а максимальні показники довжини листка
менші, ніж літературні; у пирію повзучого максимальні показники ширини
листка більші, а висота особини менша за дані літературних джерел; у
кропиви дводомної всі показники ширини листка менші, а довжини листка
більші за літературні; у конюшини лучної максимальні показники ширини
листка і всі показники довжини листка більші за наведені в літературних
джерелах.
Отримані нами показники відрізняються від літературних даних
внаслідок різних екологічних умов зростання рослин, саме які й визначають морфологічні параметри рослин.
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ФІТОТЕРАПЕВТИЧНА ДІЯ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
БОТАНІЧНОГО САДУ ПОЛТАВСЬКОГО ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ
Постоєнко А.О.
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
Незважаючи на бурхливий розвиток хімії і зростання кількості нових, дедалі ефективніших синтетичних лікарських препаратів, антибіотиків, лікарські рослини продовжують займати значне місце в арсеналі лікувальних засобів. Перевага рослинних ліків перед синтетичними полягає у
тому, що вони є малотоксичними й при тривалому використанні не дають
суттєвих побічних явищ, а їх хімічний склад подібний до організму людини. Тому виявлення нових місцезростань лікарських рослин та встановлення їх запасів є важливим завданням сьогодення.
Дія препаратів багатьох лікарських рослин поступова, м'яка, фізіологічна. Вона не призводить до негативних зрушень в організмі, а навпаки, сприяє вирівнюванню, нормалізації життєво важливих процесів, забезпечує організм вітамінами, мінеральними солями, амінокислотами, підтримує на оптимальному рівні обмін речовин [1].
На сьогоднішній день, кожна друга людина потерпає від хвороб
шлунка та кишечнику: гастриту, коліту, виразкової хвороби тощо. Основні
причини виникнення шлунково-кишкових негараздів – це неправильне
харчування та інфекційні враження, які спричинюють запалення шлунка
та ерозії. Дуже шкідливим для функціонування кишково-шлункового тракту є й стрес, оскільки у разі його відразу звужуються судини, а відтак
зменшується кровопостачання органів, унаслідок чого збіднюється живлення тканин. Що й є передумовою для виникнення гастриту, порушується
травлення їжі, проходження її травним трактом, засвоєння, виведення
продуктів відходів тощо.
Тому нашим завданням було з’ясувати, які рослини ефективно використовувати для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту.
Нами було проведено дослідження на території ботанічного саду
Полтавського національного педагогічного університету, за якими проаналізовано фітотерапевтичні властивості таких видів як Althaea officinalis L.,
Valeriana officinalis L., Ononis аrvensis L., Gaiendula officinalis L., Inula
hеlenium L., Matrikapia сhamomile L., Plantago major L., Helichrysum
аrenarium L., Quercus robur L., Polygonum aviculare L., Viburnum opulus,
Hypericum perforatum L., Sorbus aucuparia L., Rosa majalis Herrm, Tilia
cordata Mill. Ці лікарські рослини покращують секрецію шлунка й апетит,
нормалізують кислотність, посилюють жовчогінну дію, тонус жовчного
міхура і зменшують в'язкість жовчі, усувають біль у животі тощо.
Препарати алтеї лiкарської мають протизапальну та захисну дiю на
слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Застосовують при гастритах, виразковiй хворобi шлунка та дванадцятипалої кишки, плевритi, поносах, при пухлинах.
Галеновi препарати валерiани лiкарської мають седативну, спазмолiтичну, гiпотензивну, жовчогiнну дiю. Застосовують при неврозах,
неврастенiї, гіпертонічній хворобi, гепатитi, спазмах мускулатури шлунко-

90

во-кишкового тракту, холециститi, тиреотоксикозi, мiгренi, судомах,
епiлепсiї, злоякiсних пухлинах, набряках.
Нагідки лікарські мають протизапальнi, бактерициднi, гiпотензивнi,
гепатопротекторнi, спазмолiтичнi, сечогiннi властивостi. Застосовують при
гастритах, виразковiй хворобi шлунка i дванадцятипалої кишки,
гiпертонiчнiй хворобi, гепатитi, холециститi.
Препарати вовчуга характризуються гiпотензивною, кардіотонічною, послаблюючою, сечогiнною, протизапальною дiєю. Підвищують тонус
i перистальтику кишечника, сприяють виведенню сечової кислоти. Застосовують при запорах, кровотечах, циститi, гіпертонічній хворобi, геморої,
нирковокам'янiй хворобi, простатиті, подагрi, порушеннях обмiну речовин,
фурункульозi, екземі.
Оман високий застосовують при гастриті, колiтi, ентеритi, жовтяницi, гепатитi, холециститi, метеоризмi, простатитi, виразковiй хворобi
шлунка i дванадцятипалої кишки, зобі, злоякiсних пухлинах, нервових
розладах, цукровому дiабетi, набряках, як загальностимулюючий засіб.
Препарати подорожника великого застосовують при гастритах iз
зниженою кислотністю, вiдвар подорожника пiдвищує секрецiю шлункового соку, багатого хлористоводневою кислотою. Використовують при виразковiй хворобi шлунка i дванадцятипалої кишки, запальних процесах
легень, сечового мiхура, при раку шлунка, селезiнки i легень.
Ромашка лiкарська має жовчогінну дію, збуджує апетит, знiмає спазми мускулатури шлунково-кишкового тракту, проявляє болетамувальнi,
заспокiйливi властивостi. Застосовують препарати ромашки при гастритах,
гепатитах, холециститах, колiтах, циститах, пiдвищенiй кислотностi шлункового соку, виразковiй хворобi шлунка i дванадцятипалої кишки, злоякiсних пухлинах, зобі, для обробки гнiйних ран i виразок, примочок при
кон'юнктивiтах, дерматитi [3].
Препарати цмину піскового сприяють підвищенню кислотності шлункового та панкреатичного соків, мають антибактерiальну, спазмолiтичну,
протизапальну дiю, посилюють секрецiю залоз шлунка i пiдшлункової
залози, проявляють сечогiнну активність.
Дубову кору використовують при хворобах шлунка, колітах, проносах, рахіті, шлункових кровотечах, захворюваннях нирок. Сушені жолуді,
очищені від лушпиння і потовчені на порошок, вживають як послаблююче.
Препарати споришу позитивно впливають на функцію шлунковокишкового тракту, завдяки наявності дубильних речовин. Його препарати
застосовують при гастритах з підвищеною і недостатньою кислотністю,
проносах, хронічному запаленні сечового міхура, атеросклерозі, кровотечах, при виснаженні.
Кора калини звичайної має кровоспинну, в'яжучу, заспокiйливу,
сечогiнну дiю. Сік калини звичайної використовують при гiпоацидних
гастритах, анемiї, набряках, нервових розладах, при гастритах з пониженою кислотнiстю, полiпозi шлунка [2].
Препарати звiробою звичайного використовують при гепатитi, холециститi, виразковiй хворобi шлунка i дванадцятипалої кишки, жовчокам'янiй хворобi, стенокардiї, проносах, гiнгiвiтах, опiках, атеросклерозi,
гломерулонефритi, безсоннi, перевтомi, виразках i ранах гомiлки, рак
молочної залози, лейкозах, анемiї, зобі, нервових розладах, набряках.
Препарати горобини звичайної мають послаблюючу, жовчогiнну,
гiпохолестеринемiчну, кровоспинну, естрогенну, протизапальну дiю. Застосовують при гіпертонічній хворобi, захворюваннях печiнки i нирок,
кровотечах, запорах.
Шипшину травневу використовують при виразковiй хворобi шлунка
i дванадцятипалої кишки, кровотечах, геморагiчному дiатезi, iнфекцiйних
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захворюваннях, гiповiтамiнозах, гiпертонiчнiй хворобi, анемiї, виразках.
Плоди разом із зернятками напарюють у воді і приймають при виразці
шлунка і дванадцятипалої кишки, навіть з кровотечами, також при катарі
шлунка із зниженою кислотністю. Напар листків шипшини як чай дуже
добре діє на шлунок: поліпшує моторну функцію, заспокоює болі в шлунку
[3].
Препарати липи застосовують при болях у шлунку i кишечнику, захворюваннях дихальних шляхiв, гепатитi, холециститi, простудних захворюваннях, нервовому збудженнi, ангiнi, ларингiтi, колiках, нервових захворюваннях, зобі, отруєннях.
Отже, в умовах ботанічного саду ПНПУ зростає велика кількість рослин, лікарську сировину яких доцільно використовувати при лікуванні
хвороб шлунково-кишкового тракту. Досліджувані види мають цілющі
властивості, оскільки містять у своєму складі велику кількість біологічно
активних речовин.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПАРКА В Г. БАХЧИСАРАЙ
Потемкина Н.В., Федорова Л.С.
Южный филиал Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины «Крымский агротехнологический
университет»
Введение
Инвентаризация дендрофлоры является основной частью комплексной оценки территории садово-парковых объектов[3]. Обследование
состояния садово-парковых объектов проводится раз в десять лет по
нескольким направлениям – состояние зеленых насаждений, инженерных
сетей, элементов благоустройства, малые архитектурные формы. Изучение зеленых насаждений позволяет выявить их санитарно-гигиеническое
состояние, фиторазнообразие, декоративность, биологические особенности растений на обследуемой территории, а также влияние антропогенных
факторов на состояние зеленых насаждений.
Объекты и методы исследования
Инвентаризацию зеленых насаждений проводили на основе государственных нормативных документов [2]. Фито-санитарное состояние
оценивали по трехбалльной шкале данной инструкции. Определение
диаметра ствола растений проводили с помощью мерной вилки. Определение возраста растений проводили косвенным методом – сопоставлением
возраста и диаметра ствола древесных пород [6]. Происхождение и
название растений описывали на основе общепринятых источников [4].
Результаты исследований
Климат большей части территории полузасушливый, теплый, с
умеренно мягкой зимой и теплым вегетационным периодом. Средняя годовая температура воздуха + 10,5°С. Сумма температур свыше 10°С состав-
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ляет 3110–3160°С. Абсолютный минимум - -32°С. Вегетационный период
составляет 182–198 дней. Годовое количество осадков в среднем равно
501 мм. Черноземы южные мицелярно – карбонатные характеризуются
высокой микроагрегированностью. [1,5]. Центральный парк расположен
на равнинном рельефе на первой приречной террасе р. Чурух-Су. С севера территория объекта ограничена крутым склоном холма.
Центральный парк является главным садово-парковым объектом
общего пользования города, он заложен в 60-е годы ХХ века. Первые
посадки древесно-кустарниковых насаждений проводились в 1958г. течение двух лет.
Первыми породами были высажены конский каштан обыкновенный, ясень обыкновенный, гледичия трехколючковая, софора японская,
бузина черная, клен явор, вяз перистоветвистый, липа сердцелистная, а
также биота восточная, сосна крымская и кедр атлаский.
Всего на объекте нами было обследовано и описано 282 экземпляра деревьев, относящихся к 14 семействам, 19 родам, 21 виду и 2 декоративным формам. По количеству экземпляров растений наиболее многочисленны представители семейств Aceraceae, Fabaceae, Oleaceae, Hippocastanaceae, Ulmaceae. Большую часть территории занимают растения
видов Gleditsia triacanthos L. (40,6%), Acer negundo L. (11,7%), Fraxinus
excelsior L. (7,5%), Aesculus hippocastanum L. (6,3%), Sambucus nigra L.
(6,2%), Ulmus pinnato-ramosa Dieck. (5,3%). Поддерживают численность
насаждений робиния псевдоакация (3,5%), клен явор (4,6%), софора
японская (2,3%), биота восточная (3,7%). Единично встречаются Тополь
черный (Populus nigra L.), Слива растопыренная (Prunus divaricata
Swingle), Aбрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.), Шелковица
черная (Morus nigra L.), Клен остролистный (Acer platanoides L.), кедр
атласский (Cedrus atlantica Manett.).
В насаждениях преобладают экзоты, что составляет 83,1%, и менее представлены аборигены – 16,9%. Лиственные породы составляют –
93,9% от общего числа растений, а хвойные –6,1%.
Инвентаризация показала, что в хорошем состоянии находятся
97,9% экземпляров древесно-кустарниковых пород. В угнетенном (удовлетворительном) состоянии находятся 1,4% растений, в том числе 2
экземплярa конского каштана обыкновенного по причине поражения
каштановой молью, одиночные растения гледичии трехколючковой, клена
ясенелистного, сосны крымской (Pinus pallasiana D.Don.) и кедра атласского по причине усыхания более 50% кроны. На снос назначено 0,7%
растений по причине почти полного усыхания кроны и облезания коры по
всему стволу (две сосны крымских, три вяза перистоветвистых и одна
липа сердцелистная). Вязы поражены вязовым листогрызом.
Обследование показало, что каждые 10 лет в парке проводились
небольшие подсадки устойчивых к микроклимату территории пород (гледичия, робиния, ясень). Отмечается наличие небольшого количества самосева гледичии, клена ясенелистного, бузины черной. Следует отметить,
что в парке не произрастают кустарники и лианы, что отрицательно сказывается на биоразнообразии этой полуприродной экосистемы, на ее
экологической устойчивости (табл. 3.4.).
Таблица 3.4
Инвентаризация дендрофлоры центрального парка
в г. Бахчисарай (2011г.)
Семейство
Cupressaceae
Pinaceae

Вид, экземпляры, шт.
Platycladus orientalis (L.) Franco (11)
Cedrus atlantica Manett,.(1)
Pinus pallasiana D.Don. (6)

93

Fabaceae

Caprifoliaceae
Ulmaceae
Aceraceae

Hippocastanaceae
Tiliaceae
Oleaceae
Rosaceae

Salicaceae
Simaroubaceae
Moraceae
Tamaricaceae

Gleditsia triacanthos L. (123)
Robinia pseudoacacia L. (10)
Sophora japonica L. (7)
Sambucus nigra L. (18)
Ulmus pinnato-ramosa Dieck. (16)
Acer platanoides L.(1)
Acer pseudoplatanum (Pax) Com. (14)
Acer pseudoplatanum cv. Rubra (1)
Acer negundo L. (34)
Aesculus hippocastanum L. (19)
Tilia cordata Dest. ex. DC (2)
Fraxinus excelsior L. (22)
Armeniaca vulgaris Lam. (1)
Cerasus mahaleb Mill. (2)
Prunus divaricata Swingle (1)
Populus nigra L. (1)
Populus nigra L. var. Italica (2)
Ailanthus altissima (Mill.) (1)
Morus alba L. (1)
Tamarix tetrandra Pall. Ex Bieb. (2)

Примечание: числитель – количество экземпляров данного рода,
шт. знаменатель – процентное участие рода в общем количестве растений
на объекте.
Выводы
1. На обследованном объекте описано 282 экземпляра деревьев,
относящихся к 14 семействам, 19 родам, 21 виду и 2 декоративным формам, преобладают лиственные породы-экзоты.
2. Возраст насаждений - 25-35 лет.
3. Разнообразие жизненных форм декоративных растений недостаточное для устойчивого существования данной полуприродной экосистемы.
4. Необходимо расширить ассортимент хвойных пород с привлечением морозостойких ксеромезофитов и мезофитов.
5. Градостроительная ситуация оказывает негативное влияние на
состояние зеленых насаждений. Движение транспорта по дорогам проездам микрорайона происходит полные сутки, поэтому необходимо регулярно обследовать фитосанитарное состояние насаждений.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ ВИЩОЇ ВОДНОЇ
РОСЛИННОСТІ БАСЕЙНУ РІЧКИ СУЛИ В ОЗЕЛЕНЕННІ
ВОДОЙМ
Старовойтова М.Ю.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Водна і повітряно-водна рослинність є провідним компонентом перезволожених екосистем. Вона відіграє виключно важливу роль у підтриманні екологічної рівноваги у водоймах і природних ландшафтах в цілому.
Значна кількість водної та повітряно-водної рослинності відзначається
високими декоративними властивостями.
Досліджувана нами територія за геоботанічним районуванням України [1] розташована в межах Лісостепової зони, Лівобережно-Дніпровської
підпровінції Європейсько-Сибірської Лісостепової області.
Вища водна рослинність басейну річки Сули нараховує 113 судинних видів, переважна більшість яких відзначається декоративними властивостями. Однак, потенціал декоративних рослин використовується ще не
достатньо. Це обумовлено неопрацьованістю ще багатьох питань, зокрема,
еколого-біологічних особливостей видів у зв’язку з використанням їх в
озелененні водойм як природних біофільтрів, не визначеною кількістю
"посадкового матеріалу" для формування композицій, брак територій
придатних для створення декоративних оздоблень, низькою матеріальною
базою для облаштування штучних водоймищ.
Метою нашого дослідження було встановити видову різноманітність
вищої водної рослинності басейну річки Сули придатну для використання
в озелененні, обґрунтування принципів відбору та вирощування видів
вищої водної рослинності у природних та штучних водоймах.
Польові дослідження проводились за допомогою детальномаршрутного та рекогносцирувального методів.
У флорі басейну р. Сули нами виявлено 20 видів рослин, які можуть бути успішно використані для озеленення природних та штучних
водоймищ. Зокрема, досить перспективними для формування декоративних композицій, на нашу думку, є наступні: Nuphar lutea (L.) Smith, Nymphaea alba L., Stratiotes aloides L., Salvinia natans L., Ceratophyllum demersum L., Acorus calamus L., Alisma plantago-aguatica L., Butomus umbellatus
L., Typha latifolia L., T. laxmannii
Lepech., Sagittaria sagittifolia L., Glyceria arundinacea Kunth., Carex
pseudocyperus L., Iris pseudoacorus L., Phragmites australis (Cav.) Trin ex
Steud., Scirpus lacustris L., Vallisneria spiralis L., Mentha aguatica L., Hydrocharis morsus-ranae L., Spirodela polirrhiza (L.) Schleid., Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch.
Основними ознаками при відборі видів для створення декоративних
композицій мають бути: зовнішній вигляд в період вегетації, тривалість та
масовість цвітіння, невибагливість до умов зростання, простота і легкість
вирощування та розмноження. Важливе значення має також різночасове
цвітіння всіх компонентів експозиції та естетичний вигляд рослини після
цвітіння і плодоношення.
За цими показниками, серед видового фіторізноманіття ВВР (вищої
водної рослинності) басейну р. Сули, можна виділити значну кількість
рослин таких, які можна рекомендувати по краю водойми як природної так
і штучної. Це Phragmites australis, всі види роду Typhа, особливо T. laxmannii з дуже довгими вузенькими листками і такими ж султанами, Alisma
plantago-aguatica, Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia, види роду
Sparganium, Acorus calamus, Glyceria arundinacea, Carex pseudocyperus,
Iris pseudoacorus, Mentha aguatica. З числа декоративних рослин з плава-
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ючими на поверхні води листками на першому місці слід поставити Nymphaea alba, Nuphar lutea, які вирізняються не тільки великими дуже гарними квітками, але й тривалим цвітінням. Не менш декоративними, особливо
під час цвітіння є плаваючі на поверхні води куртини Hydrocharis morsusranae, Spirodela polirrhiza, Salvinia natans, Stratiotes aloides. Серед прикріплених, занурених у товщу води, перспективними у використанні є Vallisneria spiralis, Potamogeton lucens L., Ceratophyllum demersum. Всі ці види
можуть бути джерелом "посадкового матеріалу" для практичного використання.
Щодо особливостей вирощування декоративних видів ВВР басейну
р. Сули у штучних та природних водоймах, встановлено, що найневибагливішими, є види, які вирощуються живцями з різною довжиною кореневищ, приживання яких залежить від складу донних відкладів. Як відомо,
на піщаних донних відкладах відсоток живців, що приживаються вищий
ніж на мулистих.
Серед декоративних видів водних та повітряно-водних рослин
чимало регіонально-рідкісних: Salvinia natans, Nymphaea alba, Nuphar
lutea, Acorus calamus, Ceratophyllum demersum [2], тому введення цих
раритетних видів ВВР в культуру сприятиме вирішенню питання їх охорони.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОРИТМОВ ДРЕВЕСНЫХ ФИТОНЦИДНЫХ
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН УКРАИНЫ
Ткачук Л.П., Великоридько Т.И., Усольцева О.Г.
Донецкий ботанический сад НАН Украины
В коллекции фондовых оранжерей Донецкого ботанического сада
НАН Украины (ДБС) содержится 269 видов, разновидностей, форм тропических и субтропических фитонцидных растений, в том числе 172 – древесные (53 вида деревьев и 119 кустарников), способные выделять летучие фитоорганические соединения, снижающие уровень микробных клеток в воздухе закрытых помещений [3,6]. Определение их феноритмов
имеет не только научно-познавательное, но и практическое значение,
являясь основополагающим при характеристике биологических особенностей интродуцентов и необходимым для разработки технологии культивирования и рекомендаций по уходу, содержанию в зимних садах и в интерьерах разных типов. Метод исследований – интродукционный эксперимент с использованием многолетних фенологических данных с применением ботанико-географо-геологической оценки [2]. Анализ многолетних
данных (1978-2008 гг.) позволил высказать мнение, что растения следует
изучать не только с учетом их ареалов [4], а и с учетом макротерриторий
суши Земли, так как с геологией Земли связаны формирование её флоры
и уровень экологической адаптивности [1]. Нами определены ритмы развития 53 видов деревьев и 119 видов, разновидностей, форм кустарников
из разных макротерриторий: геосинклинальные пояса (ГП), части геосин-
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клиналей, древние платформы (ДП) [5]. Деревья, представленные в коллекции ДБС, на родине произрастают в 62 ареалах в пределах ГП: Средиземноморский, Западно- и Восточно-Тихоокеанский, Атлантический; ДП
(Азия, Африка, Южная Америка) и частей ГП (главным образом, Восточная
и Южная Америка). Изучая феноритмы деревьев из разных регионов Земли, выявили, что почти все они имеют выраженный период покоя. На
протяжении многих лет изучения круглогодичный рост отмечен только у
11% видов растений: Buxus sempervirens L., Tuja orientalis L., T. orientalis
f. densa-glauca Hort., Euphorbia tirucalli L., E. bubalina Boiss., Aloe vaccilans
Forsk.и др. В пределах макротерриторий, у видов Средиземноморского,
Западно-Тихоокеанского, Восточно-Тихоокеанского ГП период покоя наблюдался зимой (декабрь-январь, 84, 60 и 83% видов соответственно), у
растений из частей геосинклиналей Западной и Восточной Африки – преимущественно в январе; у видов ДП Южной Азии – осенью в ноябре или
зимой в декабре, а Южной Африки – зимой в январе. Несмотря на то, что
Южная Азия и Южная Африка расположены на разных широтах, ритмы
роста и развития растений из ареалов в пределах ДП были схожи. Это
может быть свидетельством того, что с древних времен эти две части суши
Земли характеризовались такой сопряжённостью экологических факторов,
которые способствовали выработке у растений подобных феноритмов. Так
как продолжительность периода покоя колебалась по годам, нами определён диапазон покоя, то есть минимальное и максимальное количество
дней его продолжительности. Разница между ними оказалась сходной для
представителей Средиземноморского и Восточно-Тихоокеанского ГП (89 и
82 дня), ДП Западной Африки и Южной Азии (88 и 81 дней), ЗападноТихоокеанского ГП и ДП Южной Африки (39 и 40 дней). Обособлены части
геосинклиналей Восточной и Западной Африки, у которых эта разница
составила соответственно 71 и 112 дней. Возможно, что в геологические
эпохи, когда формировались части суши и соответственно флоры, различие условий привело к формированию разных феноритмов у деревьев, но,
с другой стороны, сходство влияния основных факторов среды способствовало и сходству продолжительности периода роста древесных видов.
Успешность интродукции растений во многом зависит от способности к
размножению и воспроизведению. Наибольшее количество цветущих
интродуцентов происходит из Средиземноморского (88%), ЗападноТихоокеанского ГП (70%) и частей геосинклиналей Восточной Африки
(75%). Максимальная продолжительность цветения у них составила 224,
79 и 122 дня соответственно. Цветение деревьев отмечено, как правило, в
феврале-марте (виды рода Pittosporum Banks ex Soland, Thuja L.), апрелемае (Euphorbia L.), июне-июле (Psidium L., Myrtus communis L.). Сроки
цветения представителей рода Ficus L. зависят от видовой принадлежности и колеблются по годам. Для некоторых фикусов отмечено двукратное
цветение на протяжении года: F.benjamina L. – с марта по май и с июня по
июль; F. bengalensis L. – с марта по июль и с октября по ноябрь; F. rubiginosa Desf. ex Venten. – с января по апрель и с ноября по декабрь). Наиболее успешно семена образуют представители Западно-Тихоокеанского ГП
(30% видов). По количеству успешно интродуцированных видов можно
выстроить условно следующий ряд: Средиземноморский ГП – 94%, Западно-Тихоокеанский – 90, Восточно-Тихоокеанский – 67, ДП Южной Азии –
62, части геосинклиналей Восточной Африки – 50% видов. Несмотря на
то, что виды двух последних макротерриторий только цветут (50 и 75%
соответственно) и не образуют семян, они способны к размножению вегетативным способом.
Кустарники (105 видов, 8 разновидностей, 6 форм) представляют
47 ареалов, охватывающих материковую и островную часть суши всех
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частей света и в том числе 12 выделенных нами мобилизационных
центров (Валенсийский, Кавказский, Бирманский, Лузитанский, Кайеннский, Панамский, Мексиканский, Южнояпонский, Таиландский, Квинслендский, Натальский, Тананаривский). Это представители родов Hedera L.,
Nerium L., Hibiscus L., Viburnum L., Murraya Koern. ex L., Dieffenbachia
Schott., Evonymus L. и др. Выраженный период покоя отмечен у видов из
Западно-Тихоокеанского (87%) и Средиземноморского ГП (56% видов).
Круглогодичный рост в наших условиях наблюдался у кустарников из
Южноафриканской геосинклинальной области, ДП Западной Африки и о.
Мадагаскар. Сроки наступления периода покоя были различны: для видов
Западно-Тихоокеанского ГП – это осень-зима, Средиземноморского ГП –
зима. Виды из частей геосинклиналей Восточной Африки и ДП Южной
Африки, в основном, характеризовались круглогодичным ростом, но иногда в зимний период у них наблюдался вынужденный покой, что обусловлено микроклиматическими условиями в оранжереях (прежде всего, температурным фактором). На основе многолетних фенологических наблюдений установлены сроки и продолжительность цветения в пределах макротерриторий суши Земли. Большинство кустарников начинают цвести в
феврале, марте, апреле, мае (т.е. в конце зимы, или весной). В конце
зимы и первые два месяца весны зацветают Hibiscus rosa-sinensis L.,
Aucuba japonica Thunb., Ficus ramentacea Roxb., Kalanchoe marneriana
(Mann et Boit.) Jacobs., K. fedtschenkoi Hamet et Perr., K. marmorata Bak.,
Aloe glauca Mill., A. ciliaris Haw. и др. Поздние сроки начала цветения
наблюдали в сентябре (части геосинклиналей Восточной Африки) и в
октябре (Средиземноморский ГП). Определённое сходство в сроках начала цветения наблюдается среди видов из территорий в пределах ДП Южной Африки, о. Мадагаскар и частей геосинклиналей Восточной Африки.
Продолжительность периода цветения характеризуется широкой амплитудой – разница между наибольшей и наименьшей её продолжительностью
составляет от 50 (ДП Западной Африки) до 300 дней (ДП о. Мадагаскар).
Многие виды кустарников цветут, не образуя плодов и семян (виды родов
Euphorbia L., Aloe L.). Виды рода Kalanchoe Adans. завязывают семена не
ежегодно. Ежегодно цветут и завязывают плоды и полноценные всхожие
семена представители рода Nerium Средиземноморского ГП: Nerium oleander L. var. variegatum Nichols., N. oleander f. maliflora Pilip., N. oleander var.
lacteum Nichols. Полученные данные по феноритмам тропических и субтропических древесных растений важны при разработке технологии содержания в условиях защищённого грунта и подборе ассортимента их для
массового размножения и использования в фитодизайне.
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ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ БОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА
ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ
«ГАДЯЦЬКИЙ»
Ханнанова О.Р.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
У структурі природно-заповідного фонду Полтавської області в
останні 20 років з’явилися поліфункціональні природно-заповідні території, зокрема регіональні ландшафтні парки, що є цінними осередками збереженої біорізноманітності в цілому, у тому числі й рослинного світу. На
Полтавщині такими є регіональні ландшафтні парки «Диканський», «Кременчуцькі плавні», «Нижньоворсклянський». У 2011 році природнозаповідний фонд області поповнився регіональним ландшафтним парком
(далі – РЛП) «Гадяцький», який створений у Гадяцькому районі на площі
12803,3 га.
Парк характеризується високими показниками репрезентативності
та унікальності рослинного світу. У визначених межах парку долина р.
Псел представлена всіма характерними елементами – заплавою, корінним
берегом, терасами, в тому числі боровою з типовими та унікальними природними комплексами та об’єктами. Рослинний світ парку в цілому відображає характер Північного Лісостепу.
Аналіз літературних джерел свідчить про інтерес науковців у різні
часи до з’ясування особливостей флори, рослинності регіону та дозволяє
встановити періоди та напрями ботанічних досліджень на території Гадяцького району, частину якого нині займає регіональний ландшафтний
парк «Гадяцький» (далі – парк).
Основними напрямами ботанічних досліджень у регіоні є: флористичний (накопичуються відомості про видовий флористичний склад вищих
судинних рослин регіону); ценотичний (пов’язаний із проведенням фрагментарних досліджень, за результатами яких зведено відомості майже про
всі типи рослинності регіону); созологічний (вивчаються біолого-екологічні
особливості рідкісних рослин, підтверджуються відомі та виявляються нові
місцезнаходження з метою оптимізації природно-заповідної мережі району,
розбудови регіональної екологічної мережі); ресурсознавчий (здійснюється вивчення поширення та визначення ресурсного потенціалу лікарських
рослин у регіоні); демекологічний (пов’язаний із проведенням популяційних досліджень рідкісних видів рослин – деяких степових та лісових ефемероїдів).
В історії ботанічного вивчення регіону умовно виділяємо чотири періоди: перший (середина XVIII – до середини XIX ст.) характеризується
накопиченням флористичних даних та першими спробами опису і класифікації рослинного покриву окремих місцевостей (Є.Р. Траутфеттер,
А.С. Рогович, В.В. Монтрезор, І.Ф. Шмальгаузен, А.М. Краснов, Е.В. Опоков, О.М. Августинович та ін.); другий період (середина XIX ст. – до 80років XX ст.) включає фрагментарні дослідження окремих типів рослинності, накопичення фітоценотичних матеріалів та розробку класифікації
рослинності регіону на домінантній основі (С.О. Іллічевський, М.Ф. Нікола-
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єв, Ф.К. Курінний, Ю.Д. Клеопов, Г.І. Білик, В.К. М’якушко, О.П. Мринський, Д.С. Івашин, Р.В. Ганжа, О.А. Стасілюнас, Т.П. Голова, М.Д. Литвинова та ін.); третій період – (кінець XX ст. – початок XXІ ст.; до 2011 р.) –
пов’язаний у цілому з комплексними дослідженнями рослинного світу
регіону з метою забезпечення збереження фіторізноманітності в природнозаповідній та регіональній екологічній мережах Полтавської області
(Т.Л. Андрієнко, О.І. Прядко, О.М. Байрак, Н.О. Стецюк, О.Ю. Недоруб,
І.А. Коротченко, Н.П. Гальченко, С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, І.А. Грицай,
Т.В. Криворучко, В.В. Мовчан, Д.А. Давидов). Здебільшого у публікаціях
подається інформація про рослинний світ парку в контексті дослідження
фіторізноманітності полтавського регіону, Лівобережного Придніпров’я та
України в цілому [1, 2, 3].
У ряді публікацій Н.О. Стецюк у співавторстві здійснюється попередня комплексна оцінка рослинного світу парку на етапі його проектування
[4, 5], характеризується флора та рослинність у загальному, більше уваги
надається созологічним аспектам.
Четвертий період (сучасний) пов’язуємо зі створенням парку і необхідністю комплексного вивчення його фіторізноманітності на фоні загального вивчення біорізноманітності регіону. Це необхідно, насамперед,
для виконання парком визначених функцій, зокрема, наукових. У цьому
розрізі нами заплановано встановлення повного видового складу та
з’ясування структури флори, проведення її систематичного, біоморфологічного, еколого-ценотичного та географічного аналізів, характеристики
синтаксономічного складу рослинності, здійснення созологічної оцінки
рослинного світу регіону. Це дозволить встановити закономірності будови,
функціонування і динаміки її окремих елементів, виявити зв’язки з суміжними територіями, науково обґрунтувати шляхи найбільш раціонального
використання і охорони гено- та фітоценофонду, що має практичне і созологічне значення. Виникає необхідність проведення моніторингу та популяційних досліджень, насамперед, рідкісних рослин із метою ведення
кадастру об’єктів і територій природно-заповідного фонду та розбудови
регіональної екомережі.
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РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН ОКОЛИЦЬ С.ПОЛУЗІР’Я
НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шапаренко І.Є.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Охорона та збереження генофонду рідкісних і зникаючих видів рослин стала однією із головних проблем сучасності. Велику тривогу викликає стрімке перетворення рослинного світу внаслідок антропогенного
впливу, зокрема навколо населених пунктів, що призводить до зникнення
природних екосистем і заміни їх новими – порушеними, трансформованими
та флористично збідненими. Одним із первинних етапів охорони і збереження флористичного різноманіття, у тому числі рідкісних видів рослин є
моніторинг раритетної флори для створення нових охоронюваних природних територій та визначення перспектив розширення вже існуючих.
Метою нашого дослідження було виявлення рідкісних видів рослин
в околицях села Полузір’я Новосанжарського району Полтавської області.
Об’єктом досліджень були природні екосистеми, предметом – рідкісні види.
Село Полузір’я розташоване в долині однойменної річки – правої
притоки р.Ворскли. Адміністративно ця територія включає села Полузір’я,
Дмитренки, Бондури, і в геоморфологічному відношенні займає низинну
рівнину. Населений пункт на півночі, півдні та сході обмежений пологими
схилами, західні околиці представлені прибережними луками. У фітосозологічному аспекті цінність цього об’єкту визначає наявність різноманітних
природних комплексів – в околицях села збереглися лучно-степові, лучні,
болотні, прибережно-водні та водні екосистеми.
В основу роботи покладені матеріали польових досліджень, проведених протягом вегетаційного сезону 2011 р. Нами були детально обстежені природні комплекси околиць с.Полузір’я. Дослідження проводились
маршрутним методом. Експедиційні виїзди здійснювали з початку квітня по
серпень включно. При геоботанічному дослідженні об’єктів здійснювали
описи за загальноприйнятими методиками. Назви судинних рослин подано
за «Визначником…» [3].
У результаті флоросозологічних досліджень в околицях с. Полузір’я
нами виявлено 15рідкісних видів рослин. Серед них: один вид занесений
до Світового Червоного списку (в тому числі і до Європейського Червоного
списку та Червоної книги України (далі по тексту позначено ***), 6 – до
Червоної книги України (позначені **), 9 – до регіонального списку (*).
Нижче наводимо характеристику місцезростань рідкісних видів на
досліджуваній території:
1) околиці села Дмитренки, урочище «Балки». Цей природний комплекс являє собою систему балок ухилом 30-40˚ та крутосхилу південносхідної експозиції з ухилом 60˚. Рослинність урочища представлена двома
типами: лісовим та степовим. Лісова рослинність характерна для балок і
представлена чагарниковими породами: Robinia pseudoacacia L., Pyrus
communis L., Elaeagnus angustifolia L. та Prunus spinosa L. Трав’яний покрив відкритих ділянок з проективним покриттям 90-95 % представлений
Elytrigia repens (L.) Nevski, Agrimonia eupatoria L., Salvia nutans L.,
Thalictrum minus L., Medicago romanica Prod., Koeleria cristata (L.) Pers.,
Festuca rupicola Heuff., Achillea submilefolium Klok. еt Krytzka, у нижньому
ярусі домінують Hieracium pilosella L. та Teucrium chamaedrys L. Високу
созологічну цінність цієї території визначає 8 рідкісних видів: *Anthemis
subtinctoria Dobrocz., *Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et
Schenk, *Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur, *Muscari neglectum
Guss., чисельні популяції утворюють**Adonis vernalis L., **Crocus reticulates Stev. еx Adam та найбільша ценопопуляція в Полтавській області
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(понад 6 га) рідкісного виду *** Astragalus dasyanthus Pall. У верхній
частині схилів відмічені рідкісні угруповання Stipeta capillatae, занесені до
Зеленої книги України [2].
Подібна за флористичними та ценотичними характеристиками ділянка з степовою рослинністю виявлена в урочищі «Стінка» в західних околицях с.Дмитренки. У середній частині схилу східної експозиції з ухилом
40˚ зростають ценопопуляції рідкісних видів *Melica transsilvanica Schur та
*Asyneuma canescens. У складі весняної флори відмічено ценопопуляцію
*Muscari neglectum.
2) в північних околицях с.Полузір’я природна рослинність репрезентована лучно-степовими та лучними ценозами. Флористичне ядро степових ділянок формуюють Elytrigia intermedia (Host) Nevski, Salvia nemorosa
L., S. verticillata L., Stachys recta L., Galium verum L. Раритетна фракція на
даній території представлена 6 видами: **Adonis vernalis, **Stipa capillata L., *Asyneuma canescens. У даному осередку ранньовесняні синузії
формують **Crocus reticulatus, біля підніжжя схилу на плескатій ділянці
виявлена ценопопуляція **Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng
площею 40 м2.
Унікальність цієї ділянки визначає наявність чисельної популяції
досить рідкісного для Полтавщини виду *Aster amelloides Bess., який зростає тільки в двох південних районах області [1]. В Новосанжарському
районі цей вид виявлений нами вперше.
На луках, західніше від степових схилів, зростають типові лучні види Festuca pratensis Huds., Poa pratensis L., Alopecurus pratensis L., Centaurea jacea L., Trifolium repens L. та Potentilla anserinа L. В цих угрупованнях
ми виявили 4 особини рідкісної лікарської рослини – *Inula helenium L.
3) в східних околицях с. Полузір’я (між селами Полузір’я та Бондури) природна рослинність збереглася на території урочища «Лиса гора».
Цей комплекс представлений розлогою балкою протяжністю 3 км. Днище
балки розділене струмком і є місцезростанням типових лучних видів. Основу флористичного ядра остепнених ділянок формує Elytrigia repens,
Festuca rupicola, Medicago romanica та Festuca valesiaca Gaud. На цих ділянках відмічено цепопопуляції 5 рідкісних видів: **Crocus reticulatus,
**Stipa capillata, *Muscari neglectum та *Anthemis subtinctoria. На схилах
північно-східної, східної, західної експозицій з ухилом 15-20˚ ми виявили
чисельну ценопопуляцію площею 0,8 га рідкісного для Полтавської області
південного виду *Aegilops cylindrica Host. На території Новосанжарського
району цей вид виявлено вперше.
Також нами були обстежені ділянки заплавних луків та водноприбережної рослинності річки Полузір’я. На лівому березі в угрупованнях
із галофітною рослинністю ми виявили ценопопуляцію рідкісної орхідеї
**Orchis palustris L. Дана ділянка представлена трьох’ярусним травостоєм
з проективним покриттям 100 %. У першому ярусі домінуює Festuca
pratensis, Poa pratensis, у другому – Eleocharis uniglumis (Link) Schult,
Agrostis tenius Sibth., співдомінує Ranunculus acris L. Менш розріджено
трапляються Lycopus europaeus L., Geranium pretense L., Triglochium maritimum L. Щільність ценопопуляції – 3 генеративних особини на 1 м2.
На правому березі з типовою лучною рослинністю відмічено ценопопуляцію *Inula helenium, яка представлена 5 генеративними особинами.
Флористичне ядро цієї ділянки формують Festuca pratensis, Poa pratensis,
Ranunculus acris та Trifolium repens.
Обстежуючи водну рослинність, на мілководді лівого берега річки
ми виявили декілька особин рідкісної комахоїдної рослини – *Utricularia
vulgaris L. У складі цього локалітету відмічені Alisma plantago-aquatica L.,
Butomus umbellatus L., Sagittaria sagittifolia L., Hydrocharis morsus-ranae L.
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Отже, в результаті проведених флоросозологічних досліджень в
околицях села Полузір’я нами виявлено 15 рідкісних видів рослин. Серед
них 12 степових, 2 – лучних та 1 вид приурочений до водних ценозів. У
складі природної рослинності зафіксовано один рідкісний синтаксон –
Stipeta capillatae, занесений до Зеленої книги України. Найбільш цінними
знахідками є південні види*Aegilops cylindrica та*Aster amelloides, що
зростають в області на північній межі ареалу. Ці види відмічено виключно
в південних районах області. Нами вперше зафіксовано місцезростання на
території Новосанжарського району.
Найвища концентрація рідкісних видів відмічена в урочищі «Балки»
в околицях с. Дмитренки. На степових схилах цієї території відмічено 8
раритетних видів, серед яких найчисельнішу ценопопуляцію в басейні
Ворскли утворює ***Astragalus dasyanthus. Унікальність степових ділянок
в північних околицях с.Полузір’я визначає 6 рідкісних видів, у тому числі
чисельні ценопопуляції рідкісних степових видів **Bulbocodium versicolor,
*Aster amelloides та *Asyneuma canescens.
Враховуючи флористичну різноманітність, високу созологічну репрезентативність вказаних ділянок, з метою збереження популяцій рідкісних і зникаючих видів рослин на території цих балок доцільно створити
ботанічні заказники.
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РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОЕКОЛОГІЯ» ЯК КЛЮЧОВА
ТЕРИТОРІЯ ПРОЕКТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ЛІСОСТЕПОВИЙ ЧОРНОЗЕМНИЙ»
Байрак О.М., Самородов В.М., Поспєлов С.В.
Центр заповідної справи, рекреації та екотуризму Державної екологічної
академії післядипломної освіти та управління
Полтавська державна аграрна академія
Серед пріоритетних завдань формування екомережі в України є
створення національних природних та регіональний ландшафтних парків
(далі РЛП) як ключових територій у структурі національної та регіональних
екомереж [3]. За період з 1990 р. природно-заповідний фонд (ПЗФ) Полтавської області збільшився від 0,4% (від загальної площі області) до
4,95% і майже досягає загального по Україні (5,9%). Серед 384 територій
та об’єктів природно-заповідного фонду області (загальна площа
142426,8715 га) найбільші площі займають чотири РЛП («Диканський»,
11945 га; «Кременчуцькі плавні», 5080 га; «Нижньоворсклянський»,
24200 га; «Гадяцький», 12803,3 га) та два національні природні парки
(«Пирятинський», 12028,42 га та «Нижньосульський», 10764,2 га) [3].
Проведені протягом минулого десятиліття комплексні дослідження
ландшафтного і біотичного різноманіття долин річок з метою визначення
ресурсного потенціалу та структури регіональної екомережі Полтавщини
показали, що Псільський регіональний екокоридор відзначається високими показниками багатства і унікальності рослинного і тваринного світу,
однак визначені природні ядра – Гадяцьке та Шишацьке на відміну від
пониззя р. Псел (Нижньопсільське ядро) характеризуються низьким ступенем захищеності, оскільки існуючі природно-заповідні території займають малі площі і мають ізольоване розташування. З метою збереження
цінних за складом соснових, мішаних лісів з участю північних видів флори,
а також лучно-болотних екосистем було обґрунтовано створення РЛП
«Гадяцький», а типових зональних (лісових і степових) та заплавних природних комплексів – РЛП «Шишацький» [2].
Шишацький район (площа 0,8 тис. кв. км2) розташований у
центральній частині Полтавської рівнини. Його територію перетинають такі
річки як Псел (39, 7 км), яка визначена регіональним екокоридором, Говтва (34, 4 км) і Грунь-Ташань (8,3 км) із притоками – місцеві екокоридори.
Показниками наявності природних ландшафтів та рослинності є лісистість,
яка складає 15,8% (від загальної площі району) та ступінь розораності
земель – 59,73%. Показник збереження ландшафтного і біотичного розмаїття у Шишацькому районі – один із найнижчих у Полтавській області –
1,08%. Це обумовлено тим, що існуюча природно-заповідна мережа району включає лише 11 територій та об’єктів, які займають незначні ізольовані площі в різних частинах району і не забезпечують достатньою мірою
збереження ландшафтного і біотичного різноманіття Шишацького природного ядра, яке виділено як структурний елемент регіонального Псільського
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екокоридору та національного Галицько-Слобожанського природного
коридору у межах Полтавської області. Оптимальним шляхом вирішення
вказаних проблем є створення РЛП, ресурсний потенціал якого визначемо
на основі аналізу існуючої ПЗФ району та особливостей Шишацького природного ядра. Воно розташоване уздовж долини р. Псел і включає різноманітні екосистеми, зокрема, зональні – широколистяні ліси та лучні степи, приурочені до підвищеного лівого берега р. Псел, азональні - заплавні
комплекси (лісові, лучні, болотні, водні, прибережно-водні), інтразональні
– соснові ліси. У флорі вищих судинних рослин природного ядра більшість
знахідок рідкісних видів рослин (31 вид, що складає 25% від загальної
кількості раритетів екосистем Псільського коридору) приурочено до зональних ценозів (широколистяних лісів і лучних степів).
Крім цього, зазначена територія має важливе значення для гніздування та міграцій птахів. У гніздовий період тут можна зустріти понад 100
видів птахів, у тому числі 13 видів, які потребують спеціальних заходів
охорони, у періоди сезонних кочівель та міграцій близько 200 видів, у
тому числі, 19 видів птахів, які занесені до Червоної книги України,
3 види, що належать до Європейського Червоного списку, та 32 регіонально.
Уздовж р. Псел у районі нині існує чотири природно-заповідних територій та об’єктів: три пам’ятки природи і один заказник. Рослинний
покрив геологічних пам’яток природи («Бутова гора», площа 5 га; «Лиса
гора» - 5 га) фрагментарно репрезентує широколистяні ліси, які тягнуться
суцільною смугою на схилах підвищеного лівого берега р. Псел. Ізольовано від лісового масиву росте віковий дуб. Еталоном розмаїття ландшафтів,
природних екосистем, флори і фауни є ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Короленкова дача», який розташований на лівому
березі р. Псел між селами Малий Перевіз та Куйбищево, і є важливою
територією Псільського регіонального екокоридору. Проте площа його
недостатня (79 га) для оптимального функціонування різноманітних екосистем, які входять до його складу. У 2011 р. подано матеріали на розширення заказника на 33 га. Поряд із цим об’єктом виявлено дві ділянки
типового лучного степу із фрагментами ковилових угруповань (проектовані заказники «Климівський» та «Хурси»), а також заплавні комплекси
(широколистяний ліс та справжні луки) на території межиріччя річок ПселГрунь-Ташань (проектований ландшафтний заказник «Ковалівський»). У
північній частині району на схилах балок ландшафтного («Величківський –
54,7 га) та ботанічного («Воскобійницький», 52,4 га) заказників охороняються типові ценози лучних степів із популяціями рідкісних видів рослин
[3].
Відокремлено від Псільського екокоридору у південній частині району розташовані загальнозоологічний заказник «Озерище» (55 га) та
пам’ятка природи «Урочище берези» (5 га).
Серед природно-заповідних територій Шишацького району найбільшу площу займає ландшафтний заказник «Говтва» (531,1 га), який
разом із заповідним урочищем «Стінка» (75 га) репрезентує лісові, степові, лучно-болотні та водні екосистеми Тищенківського природного ядра
Говтвянського місцевого екокоридору.
На відміну від інших природних ядер Псільського екокоридору, лише у Шишацькому ядрі найкраще збереглися лісостепові ландшафти,
репрезентовані нагірними широколистяними лісами та лучними степами на
схилах балок і ярів, які зосереджені у північній частині району. Балки
навколо сел Куйбишево, Михайлики, Воскобійники мають сильно розгалужений характер і чергуються із сільськогосподарськими угіддями. Унікальність цієї території визначає наявність тут значних площ агроценозів при-
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ватного підприємства (ПП) «Агроекологія» з типовими чорноземами, які
утворилися внаслідок функціонування травостою (злаків і різнотрав’я)
колишніх лучних степів. Тому вони характеризуються високим вмістом
гумусу. Саме тут, за різних систем господарювання (планової і ринкової),
у просторі та часі був здійснений унікальний великомасшабний експеримент. Його творець – почесний академік НААНУ, Герой України та Герой
Соціалістичної Праці – засновник ПП «Агроекологія» С.С.Антонець [1].
Майже на дев’яти тисячах гектарів тут уже 40 років здійснюється
безплужний обробіток ґрунту і 25 років тут не використовують ніяких
засобів хімізації (добрив, пестицидів, кормових добавок). А врожаї тут не
на рівні органічного, а справжнього інтенсивного землеробства. Ось і в
минулому році тут зібрали з кожного гектара по 47,1 центнерів озимої
пшениці, 112 – кукурудзи, 40,7 - ярого ячменю, 25 ц/га соняшнику.
Господарство спеціалізується на виробництві продукції тваринництва - молока і м’яса. Щільність поголів’я великої рогатої худоби з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь становить 69 голів. Надій від
корови сягає 5312 кг. Виробництво молока з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь становить 1325 ц. Тут його виробляють в рік майже
10 тисяч тонн. І це не просто молоко, а продукт екстра-класу, адже воно
придатне для будь-якої переробки, для виготовлення молочних продуктів
найвищої якості для дитячого та дієтичного харчування. Це підтвердили не
тільки вітчизняні фахівці, а і прискіпливі експерти з Євросоюзу [1].
Взагалі ж, у порівнянні із районними та обласними показниками
продуктивність тварин У ПП «Агроекологія» вища за надоями молока у 1,5
рази та у 2 рази за приростами м’яса ВРХ.
Характерною особливістю для ПП «Агроекологія» є застосування
ґрунтозахисних технологій, в основі яких лежить обробіток ґрунту без
обертання скиби (різноглибинний та мінімальний обробіток на глибину 57 см), мульчування поверхні післяжнивними рештками. Система землеробства у господарстві ґрунтується на ефективному використанні природного
потенціалу ґрунтів і спрямована на збереження та відтворення їх родючості за рахунок збалансування поживних речовин шляхом внесення гною та
забезпечення азотом завдяки вирощуванню азот фіксуючих рослин та
сидератів. Їх різновиди підбираються з урахуванням природнокліматичних умов та стану грунтів і , безпосередньо, самих полів. Майже
17,5% площ у господарстві займають сидеральні пари, а 13,5% - багаторічні трави. Разом це 31%! Кормові культури займають 41% площ. Перевагу
серед згаданих культур надають еспарцету, який не тільки забезпечує
достаток у біологічно повноцінних кормах, а виконує ґрунтозахисну та
азот фіксуючу роль, нагромаджує на одному гектарі до 6-ти тонн органіки
у вигляді решток. Крім запланованих сидеральних парів мають місце так
звані «позапланові» [1].
Середні дози внесення органічних добрив у ПП «Агроекологія» досить високі і становлять 10,4-23,8 т/га сівозмінної площі та 42,1-99,0 т/га
удобреної площі. І це тоді, коли по Полтавській області на фізичний гектар
ріллі вноситься у середньому по 1,5 тонни гною. Із органічних добрив
застосовують крім перегною нетоварну частку врожаю (солому зернових і
зернобобових, подрібнені стебла соняшнику, кукурудзи тощо), а також
посіви сидератів.
Вимоги рослин у фосфорі забезпечуються шляхом перетворення
наявного у грунті фосфору в доступні для рослин форми, що досягається
за допомогою культивування гречки. Взагалі ж, досвід ПП «Агроекологія»
з використання гречки в якості сидерату заслуговує найвищої оцінки, як
землеробське досягнення світового рівня. Потреба в азоті забезпечується
введенням у структуру посівів азотфіксуючих однорічних культур та бага-
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торічних трав.
Захист посівів від бур’янів проводиться застосуванням агротехнічних заходів (культивація, напівпар) та висіванням післяжнивних сидератів, які пригнічують бур’яни. Фітосанітарний стан агроценозів здійснюється
агротехнічними, біологічними та профілактичними методами. Велика увага
приділяється корегуванню структури земельних угідь та моделюванню
оптимальної структури посівів.
Сільськогосподарські землі господарства неодноразово проходили
сертифікацію європейського рівня на предмет виробництва органічної
продукції. З 2007 року господарство сертифіковане як виробник органічної
продукції рослинництва згідно з вимогами Постанови Ради ЄС№834/2007
та 889/2008 [1].
Отже, впровадження технологій органічного землеробства на землях ПП «Агроекологія» відіграє важливу роль у формуванні екологічно
безпечних сталих агроландшафтів, які є еталоном оздоровлення ґрунтів і в
цілому екологічно чистого довкілля. Тому цілком логічним етапом є збереження типових чорноземів лісостепу у складі природно-заповідної території, що є новітнім не тільки для Полтавщини, а й для України. При цьому
відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд» такою
категорією може бути регіональний ландшафтний парк, на території якого
виділяється господарська зона, до складу якої можуть увійти згадані агроценози.
Вказані агроландшафти у комплексі із розгалуженими балками (між
селами Куйбишево-Климове-Михайлики-Воскобійники) та нагірними дібровами лівого берега р. Псел (між селами Малий Перевіз-КуйбишевоБаранівка) утворюють єдиний масив лісостепових ландшафтів.
З метою повноцінного функціонування Шишацького природного
ядра найоптимальнішим шляхом є створення РЛП, до складу якого б увійшли існуючі природно-заповідні території (заказники «Короленкова дача»,
«Величківський», «Воскобійницький», пам’ятки природи «Бутова гора»,
«Лиса гора»), балкові системи із лучними степами, агроценози ПП «Агроекологія» залужені землі, еталонні ділянки чорноземів (до складу господарської зони), природні ліси та штучні насадження на площі понад 5 тис. га.
Зазначена територія проектованого РЛП має історико-культурну
цінність, що пов’язане з ім’ям письменника В.Г. Короленка, колишня дача
якого знаходиться в урочищі Хатки в околицях с. Куйбишево. За ініціативи
С.С. Антонця за кошти «ПП Агроекологія» було відновлено цю садибу, яка
нині стала центром просвітницької і культурної діяльності в області. Крім
цього слід зазначити, що у структурі господарства розбудовується екологічний центр, який у перспективі буде займатися пропагандою екологічної
культури землеробства та здійсненням різних напрямків природоохоронної
роботи. З огляду на це, саме ПП «Агроекологія» повинно стати ключовою
територією проектованого РЛП.
Адже саме діяльність цього приватного підприємства є кращим
прикладом ноосферологічної діяльності людини, живою ілюстрацією вчення про живу речовину та ноосферу, розроблених класиком природознавства академіком В.І.Вернадським. Цікаво, що саме на Шишаччині цей велетень наукової думки прийшов до цих теоретичних узагальнень майже 100
років тому.
З огляду на це, створення регіонального ландшафтного парку «Лісостеповий чорноземний» дозволить вперше здійснити комплексну охорону еталонної ділянки лісостепового ландшафту у Лівобережному Лісостепу
України на біогеоценотичному рівні, включаючи ґрунти (чорноземи). При
цьому, буде підвищено показник заповідності у Шишацькому районі (до
5%), сформовано ключову територію регіонального Псільського екокори-
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дору, яка визначена як важливий структурний елемент національного
значення.
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САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВОДИ
ДЕЛЬТОВОЇ ЗОНИ ДНІПРА В СЕЗОННІЙ ДИНАМІЦІ
Наконечний І.В., Павлова Ю.В.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
З середини минулого століття Дніпро слугує головним джерелом
водопостачання для Центрального, Східного та Південного регіонів України, забезпечуючи питною водою майже 63% жителів України [5]. При
цьому ріка та її басейн, знаходячись в зоні розташування великих міст з
потужною промисловістю, піддаються значному техногенному і біогенному
навантаженню, що різко негативно впливає на якість водних ресурсів.
Річкові екосистеми Дніпра до наявного часу майже втратили здатність до
саморегуляції, що обмежує їх потенціал щодо біоочищення вод та утримання природних рівнів мікробного забруднення. Особливо негативна
ситуація сформована і утримується в зоні великих водосховищ і міст Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Херсону, де води ріки піддаються інтенсивному біогенному забрудненню через «цвітіння» води та скиди колекторних і каналізаційних стоків. За таких умов закономірним є явище шлейфового руху забруднювачів за течією та їх накопичення в пониззі та в
дельтовій зоні. Відповідно, метою виконаних у 2008-2011 рр. досліджень
була оцінка потенціалу існуючих екосистем щодо можливостей самоочищення вод у дельтовій зоні Дніпра.
Організація досліджень передбачала щоквартальний відбір проб
води в 4 пунктах на території дельтової зони Дніпра (Рис.1) з наступним
дослідженням на визначення показників загального мікробного забруднення за стандартним методом мікробіологічного контролю води згідно
діючого ДОСТу [3].Всього відібрано 100 проб, в тому числі 30 проб восени, 30 проб взимку, 30 навесні та 10 контрольних. Проби відібрані згідно
діючих вимог у стерильний посуд. Проби води одночасно досліджували за
двома методами – стандартним та експрес-методом. Також контролювали
проби на вміст БГКП, стафілококу та сальмонел, використовуючи діагностичні набори: HiWater TM Test Kit, *Rapid HiEnterococciTM Test kit та
HiH2STM Test Strip, Modified; пристрій вакуумного фільтрування ПВП35(47) ЕБ, пристрій вакуумного фільтрування ПВП-35(47) НБ, пристрій
вакуумного фільтрування ПВФ-35(47)Б(Р) [1,2,4].
Дослідження проводили в умовах науково-навчальної лабораторії
Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського, окремі
перевірочні дослідження - в лабораторії мікробіології Українського Інституту Агроекології (м.Київ).
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Рис.1. Місця забору проб води
Встановлені в процесі досліджень показники мікробного забруднення води дельтової зони Дніпра свідчать про сезонну та територіальну
залежність якісного та кількісного складу мікрофлори води. Так, узагальненні дані щодо рівня бактеріального забруднення проб води свідчать, що
на дельтових ділянках Дніпра влітку у воді в середньому фіксували 500010000 мікроорганізмів на 1 мл. Під час весняних паводків загальне мікробне забруднення збільшувалось в 2-3 рази. Восени спостерігали відносний
спад забрудненості води, що добре видно на діаграмі(Рис.2).

Рис.2. Показники загального мікробного забруднення води в місцях забору

Рис.3. Показники вмісту
БГКП в місцях забору води

Взимку, в зв’язку з несприятливими умовами для накопичення мікроорганізмів, спостерігали помітний спад їх кількості, що не залежало від
місця відбору. Загальний аналіз результатів контролю проб води на БГКП
показав, що кількість E. сoli в проточних водах Дніпра становить приблиз-
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но 10-17% від показнику загального мікробного забруднення, але в ділянках з мінімальним рівнем проточності цей показник сягає 18% (Рис.3).
На основі даних виконаних досліджень, закономірні такі висновки:
1. Незважаючи на потужне антропогенне забруднення вод Дніпра
екосистема дельтової зони зберігає своє свою очисну та фільтруючу функцію. Так, на 40-кілометровому відрізку нижньої течії від міста Херсону до
села Кизимис дніпровські води на порядок зменшують рівень загальної
мікробної забрудненості та рівень БГКП;
2. Показники мікробного забруднення води в самій дельтовій зоні
Дніпра проявляють значну гетерогенність, демонструючи пряму залежність
від сезону року, температури води, рівня проточності, інсолярного режиму
та видової структуру водної мікробіоти;
3. На відміну від ділянки міста Херсону рівень санітарно-показової
мікрофлори (БГКП) дніпровських вод в нижній частині дельти відносно
низький, що загалом характерно для проточних водойм із значним розвитком водної рослинності.
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ЗБЕРЕЖЕМО БДЖОЛУ – ЗБЕРЕЖЕМО БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Бажан А.Г., Бажан Є.А., Гордієнко О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Розсошенська гімназія Полтавського району
Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної
академії
Високе біорізноманіття забезпечує стабільність та продуктивність
екосистем. Різні види, займаючи відповідні екологічні ніші, забезпечуючи
повніше використання ресурсів. Повніше використання ресурсів протидіє
біологічному вторгненню. Конкуренція за ресурси між видами сприяє ефективнішому природному добору [4].
На Всесвітньому Саміті з невиснажливого розвитку, який відбувся в
Йоганнесбурзі 26 серпня – 4 вересня 2002 року, збереження та невиснажливе використання біорізноманіття та впровадження екосистемного підходу до збереження природи було включена до п'яти пріоритетних проблем
людства (інші чотири – вода, енергія, здоров'я та атмосфера) [3].
Кабінет Міністрів України розпорядженням № 675-р від 22 вересня
2004 року схвалив Концепцію Загальнодержавної програми збереження
біорізноманіття на 2005-2025 роки [2].
Біорізноманіття, яке ми бачимо сьогодні, – це продукт еволюції
життя впродовж мільярдів років, який визначається природними процесами, і на який все більше впливає людська діяльність.
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Наслідком зникнення біорізноманіття стане зруйнування існуючих
екологічних зв’язків та деградація природних угрупувань, неспроможність
їх до самопідтримування, що призводитиме до їх зникнення. Подальше
скорочення біорізноманіття може призвести до дестабілізації біоти, втрати
цілісності біосфери та її здатності підтримувати найважливіші характеристики середовища. Внаслідок незворотного переходу біосфери в новий стан
вона може стати непридатною для життя людини [1].
Підстав для збереження біорізноманіття багато. Це необхідність використання біологічних ресурсів для задоволення потреб людства (їжа,
технічні матеріали, ліки та ін.), етичний та естетичний аспекти тощо. Проте головна причина збереження біорізноманіття полягає в тому, що біорізноманіття виконує провідну роль у забезпеченні стабільності екосистем та
біосфери в цілому (поглинання забруднення, стабілізація клімату, забезпечення придатних для життя умов).
Витрати людства на заходи по збереженню біорізноманіття в найближчі роки зростуть в 10 разів і складуть 300 мільярдів доларів на рік.
Однак, ці витрати виправдані. Експерти вважають, що бездіяльність буде
коштувати людству від 2 до 4,5 трильйонів доларів на рік за рахунок втрати ресурсів. Разом з тим, скорочення біорізноманіття може спричинити за
собою непередбачувані екологічні наслідки і катастрофічне прискорення
зміни клімату [5].
Надзвичайно важливим компонентом біорізноманіття є медоносна
бджола. Світ квіткових рослин неможливий без бджіл, бо вони запилюють
ті рослини, які дають нам найкориснішу їжу – фрукти, овочі, горіхи, а для
багатьох домашні (та і диких теж) тварин такі рослини є важливою складовою раціону. Однак в останні роки пасічники б’ють тривогу, бо зникає
дуже багато бджіл усьому світі: в Америці і Європі, Китаї і Індії, і Україні
також. Причини цього явища ще далеко не зрозумілі, але зрозуміло одне –
бджоли в небезпеці. Уряди різних країн об’єднують зусилля і направляють
засоби на дослідження цієї проблеми. Бо ще А. Ейнштейн говорив: «Якщо
загинуть всі бджоли, через 4 роки загине людство».
Законодавчою основою в Україні для збереження бджіл та розвитку
бджільництва є Закон України № 1492-III «Про бджільництво», прийнятий
Верховною Радою 22 лютого 2000 року.
Серед багатьох причин масової загибелі бджіл чи не найвагомішою
вважають безконтрольне використання пестицидів, яке призводить до
масової загибелі бджіл, а також і рослин, які ними запилюються.
Пилок генномодифікованих рослин відлякує бджіл. Багато гібридних сортів сільськогосподарських культур не виділяють нектар, що різко
знижує кормову базу для бджіл.
На Полтавщині теж почастішали випадки загибелі бджіл через отруєння на полях. Цю проблему обговорювали на нещодавно проведеній
обласній науково-практичній конференції «Збережемо бджолу» за участю
представників обласної влади, галузевих управлінь, пасічників регіону,
науковців, ЗМІ. Учасники цього зібрання намітили конкретні кроки для
вирішення цієї проблеми на рівні області. Серед них:
1. Збільшення кормової бази для бджільництва шляхом засаджування чи засівання різних неугідь медоносами.
2. Посилення контролю за застосуванням пестицидів, проведення
обробітку ними вечором чи рано вранці та своєчасне інформування про це пасічників для запобігання отруєння бджіл.
3. Своєчасна діагностика хвороб бджіл та допомога ветеринарної
служби в їх лікуванні.
Вже і зараз є місця на Землі (наприклад, в деяких районах Китаю),
де бджоли уже зникли повністю і їх діяльність як запилювачів пробують
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виконувати люди, але ефективність цих заходів досить низька.
Тому учасники семінару наголошували: збережемо бджіл – збережемо біорізноманіття, збережемо здорове покоління наших людей.
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ЗАСОЛЕННЯ ҐРУНТІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. ПРИЙОМИ
РОЗСОЛОНЦЮВАННЯ КАШТАНОВИХ ҐРУНТІВ
Бойчук А.О.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Степ – біом помірного поясу, для якого характерне майже повсюдне поширення трав’янистої, в основному злакової рослинності на чорноземних і каштанових ґрунтах.
В Україні степ збігається приблизно з Південною Україною (крім
Кримських гір) та їх продовженням на південний схід – Передкавказзям.
Степ займає майже 300 000 км2 (40 %) української суцільної етнічної території і 460 000 км2 (48 %) всіх українських земель. Степ майже цілком
розораний, залишки колишньої рослинності збереглися у заповідниках і
частково на схилах балок і долин річок.
Саме в посушливих умовах степу сформувалися каштанові ґрунти. Зокрема вони характерні для Одеської, Херсонської, Миколаївської,
Запорізької, південної частини Донецької області та степового Криму.
Генезис каштанових ґрунтів пов'язують з трав'янистою рослинністю
в умовах посушливого клімату. Головні процеси при утворенні каштанових
ґрунтів ті ж, що й при утворенні чорноземів, тобто дерновий процес і міграція карбонатів. Але дерновий процес в даному випадку достатньо ослаблений, причиною чого є уповільнений темп гумусоутворення у зв'язку з
малим об'ємом фітомаси, яка надходить у ґрунт через розрідженість рослинного покриву та у зв'язку з несприятливими гідротермічними умовами.
Міграція карбонатів також менш інтенсивна, ґрунт промивається на меншу
глибину й карбонати знаходяться вище, ніж у профілі чорноземів. Особливістю генезису каштанових ґрунтів є майже обов'язковий процес осолонцювання, тому що рослинні залишки високозольні, материнські породи
переважно засолені, температурно-водний режим (ТВР) – випітний. Виділяють три підтипи каштанових ґрунтів: темно-каштанові (вміст гумусу
4 – 5%), каштанові (вміст гумусу 3 – 4%) та світло-каштанові (вміст
гумусу 2 – 3%).
Засолені – це такі ґрунти, що містять у всьому профілі або в його
частині легкорозчинні солі в кількостях, шкідливих для рослин [1].
Шкідливість водорозчинних солей полягає у тому, що вони підвищують осмотичний потенціал ґрунтового розчину, чим погіршують постачання рослин водою через недостатню всмоктувальну силу кореневих
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систем. При цьому знижується транспірація, уповільнюється фотосинтез,
погіршується мінеральне живлення. Деякі солі (сода) погіршують властивості ґрунту: він набухає, зменшується здатність колоїдів до коагуляції,
збільшується їх рухомість, в результаті чого руйнується структурність
ґрунту, росте його щільність тощо.
Найбільш шкідливі солі: Na2СО3, NaHСО3, NaCl; шкідливі: СаСl2,
MgCl2, Na2SО4; менш шкідливі: MgSО4, CaSО4. Джерелами солей у природі
взагалі й у ґрунтах зокрема виступають такі процеси та об'єкти:
1. Вивітрювання порід, при якому утворюються різноманітні солі,
які з водами мігрують в океан або безстічні басейни на суші.
2. Соленосні гірські породи, які утворюються на дні морів та океанів і в результаті тектонічних рухів земної кори виходять на поверхню, де виступають у ролі ґрунтотворної породи.
3. Мінералізовані ґрунтові води, що знаходяться на глибині 2 – 7 м
і впливають на процес ґрунтоутворення.
4. Перенесення солей вітром з моря на сушу (імпульверизація).
5. Атмосферні опади (максимальний вміст солей у них може складати до 400 мг/л).
6. Деяка рослинність, яка підкачує солі завдяки їх біологічній акумуляції та наступній мінералізації фітомаси (солянки).
7. Зрошувальні води, які можуть бути активним фактором вторинного засолення ґрунтів при неправильному зрошенні.
Солончаки – один із типів засолених ґрунтів, які містять у шарі 0 –
30 см токсичну кількість водорозчинних солей.
Солонці – це ґрунти, що містять у ввібраному стані велику кількість обмінного Na або інколи Mg в ілювіальному горизонті. Вони також
відносяться до категорії засолених ґрунтів, але, на відміну від солончаків,
солі в цих ґрунтах знаходяться не на поверхні, а на деякій глибині.
Основним і найбільш доцільним способом видалення солей з
ґрунту є наскрізне їх промивання на фоні горизонтального, вертикального або комбінованого дренажу. Цей захід дозволяє створити на зрошуваному масиві (за несприятливого природного дренажу) необхідні умови
для стійкого промивного водного режиму і відводу сольових розчинів за
межі поля.
Механічне видалення солей полягає у згрібанні сольової кірки
солончаків тракторними скребками з наступним трансформуванням за
межі зрошуваного масиву. Видалення солей таким способом корисно проводити перед промиванням. Воно сприяє зменшенню витрат промивних
вод на розсолення і прискорює процес промивання ґрунту.
Заорювання солей застосовується на слабозасолених ґрунтах,
коли нижні горизонти профілю вільні від солей, а їх дещо підвищена концентрація зосереджена на невеликій глибині у поверхневому горизонті
профілю.
Плантажна оранка на глибину 55 – 60 см призводить до механічного руйнування й перемішування солонцевого та підсолонцевого горизонтів і до орного шару залучаються карбонати кальцію, що сприяє самомеліорації ґрунтів. При цьому відбувається зниження солонцюватості, поліпшення агрофізичних властивостей, накопичення у ґрунті додаткової, дуже
цінної для степу вологи [2].
Поверхневе промивання застосовується для видалення солей з
кореневмісних горизонтів важких ґрунтів з низькою водопроникністю,
високими вологоємністю та вмістом солей у верхніх горизонтах і відносно
низьким в глибоких шарах ґрунтового профілю.
За поверхневого поливу видалення солей з верхніх горизонтів відбувається шляхом декантації, який передбачає систематичне розчинення
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солей у промивних водах та їх скидання за межі поля. Повторна декантація новими порціями води здійснюється за один прийом 2 – 3 рази. Спосіб
передбачає застосування значних мас води (до 20 – 30 тис. м3/га). Він
дозволяє поєднувати промивку і вимивання солей з вирощуванням рису
або розведенням риби на зрошуваних масивах.
Вимивання солей – застосовується на слабозасолених ґрунтах з
глибоким заляганням підґрунтових вод. При застосуванні цього способу
тимчасове опріснення ґрунту досягається шляхом витіснення (вимивання)
солей в нижній горизонт профілю, але без надходження їх до підґрунтових
вод. Використовують його при умові, що дорослі рослини переносять властиве даному ґрунту засолення, а для молодих – після поливу створюються
сприятливі умови в початкові фази вегетації.
Наскрізна промивка передбачає вилучення водорозчинних солей
з усієї товщі ґрунтового профілю, винос їх до підґрунтових вод і видалення
в умовах природного або штучного дренажу за межі зрошувального масиву. При наскрізній промивці можливе опріснення не тільки ґрунтової товщі,
ґрунтотворних і підстилаючи порід, але і верхніх шарів підґрунтових вод.
В практиці можливо і необхідно отримувати високий промивний ефект за мінімальних витрат води, тому обов'язковим є виконання ряду умов.
1. Перед промивкою на полі необхідно провести ретельне вирівнювання поверхні, інакше промивка буде нерівномірною і малоефективною.
2. Після вирівнювання проводять глибоку оранку, боронування і
вирівнювання поверхні волокушею або легкими катками. Це забезпечить рівномірне затоплення поля і повільну та рівномірну
фільтрацію промивної води крізь товщу ґрунту, що підвищує
ефективність вилуговування солей.
3. Перед промивкою поле розбивають на чеки (розмірами від 0,1
до 0,5 га), щоб шар води при затопленні був по можливості однаковим на всій площі.
4. Промивна норма, подається на поле не відразу, а окремими
порціями.
5. Промивки доцільно проводити в осінньо-зимові період коли
втрата води з поверхні ґрунту на випаровування мінімальна, а
підґрунтові води залягають найбільш глибоко; крім того, ефект
промивок посилюється внаслідок конденсації водяної пари у
верхніх ґрунтових горизонтах і за рахунок випадаючих опадів.
Промивання в ранні строки і особливо влітку небажані, тому що
при значному випаровуванні відбувається реставрація засолення.
6. Важливо після промивних поливів створити умови, які запобігають відновленню капілярно-сольових потоків і забезпечити
відповідне розпушення ґрунту. Вирішувати ці питання можна
боронуванням, відразу як ґрунт набуде стану фізичної стиглості
з наступним чизелюванням глибших шарів, або кротуванням.
7. Промивки краще робити на полях, які в наступному році будуть
зайняті травами (люцерною або трав’яними сумішами). Промивний ефект в даному випадку закріплюється, а при високому рівні агротехніки і правильному поливному режимі – посилюється.
8. Важливою умовою розсолення ґрунтів є створення вільного відтоку промивних вод в глибокі підґрунтові води чи в дренажну
систему і за межі ділянки розсолення. Слід досягти такої ефективності відводу промивних вод, при якій підґрунтові води на
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початок весняних польових робіт будуть не вище критичного
рівня від поверхні ґрунту. За відсутності належного відтоку,
промивні води застоюються в ґрунті, випаровуються і, як наслідок, засолення відновлюється, а ефект промивки знижується
або зовсім не проявляється [3].
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ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В
ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ЗБИРАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА
УТИЛІЗАЦІЯ
Василенко А.О.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Унікальність кліматично-географічного потенціалу області, пріоритетний розвиток оздоровчо-лікувальної та туристичної галузей потребують
від органів місцевого самоврядування відповідно високого рівня системи
соціально-екологічного та санітарно-гігієнічного захисту населення та
територій і, зокрема, від негативного впливу розміщення побутових відходів [1].
На сьогоднішній день тверді побутові відходи представляють собою
суміш, яка складається з різноманітного непотребу. Але більш прискіпливий аналіз показує, що вона складається з харчових відходів, паперу,
картону, деревини, металобрухту чорних і кольорових металів, кісток,
шкіри, гуми, текстилю, скла, полімерних матеріалів. Але разом з тим, в цій
суміші можна знайти солі ртуті з батарей, фосфоро-карбонати з флуоресцентних ламп, токсичні хімікати, які містяться в залишках фарб та розчинників, лаків та аерозолів, акумуляторах і т. п [2].
За орієнтовними розрахунками, проведеними на підставі мінімальних норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 10.12.2008 року «Про
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,
загальний обсяг утворення твердих побутових відходів по області за рік
становить 409 тис.т.
Згідно даних інвентаризації організованих місць видалення відходів
(полігонів та сміттєзвалищ) в Херсонській області із 691 населеного пункту
359 мають місця видалення відходів загальною площею 687,6 га, кількістю
накопичення відходів 5,3 млн. т, із них лише 78 об’єктів експлуатуються
при наявності документації на право користування земельними ділянками
(державних актів або договорів оренди), 218 перебувають у задовільному,
а 154 в незадовільному екологічному стані.
Дана інвентаризація не враховує несанкціоновані місця видалення
побутових відходів, які утворюються внаслідок відсутності полігонів для
твердих побутових відходів в кожному населеному пункті та незадовільної
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роботи органів місцевого самоврядування, спрямованої на забезпечення
збору, вивезення та захоронення комунальних відходів. В області не існує
жодного сучасного полігону або відповідного промислового комплексу
прийому сортування та утилізації такого роду відходів, які б відповідали
природоохоронним вимогам [1].
Полігон для твердих побутових відходів (ТПВ) – це спеціалізована
споруда призначена для централізованого збору, захоронення та знешкодження відходів житлової забудови, підприємств соцкультпобуту, вуличного та садово-паркового сміття, промислових відходів III-IV класу небезпеки, прийом яких погоджений з органами держсанепіднагляду [2].
Діючий полігон ТПВ в м. Херсоні офіційно експлуатується (між Північним мікрорайоном Суворовського району і селом Зеленівка Дніпровського району) з 1968 року. Щоденно полігон приймає 1800–2200 кубічних
метрів відходів з 140–160 машин. Строк експлуатації даного полігону
закінчився в 2007 році. Але, місцева влада вважає можливим подальшу
експлуатацію полігону до 2015 року за умови паралельно проводити його
рекультивацію.
Для ефективного вирішення питань пов’язаних з поводженням з
побутовими відходами, рішенням обласної ради від 06 січня 2005 року
№341 затверджена Програма поводження з ТПВ, виконання якої покладене на Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У містах та районах області також розроблені відповідні програми.
Цими програмами передбачено проведення робіт із проектування, будівництва нових та реконструкції діючих полігонів ТПВ, впровадження роздільного збору та сортування відходів тощо. Але фінансування заходів програм у сфері поводження з відходами у 2007 – 2009 роках не здійснювалося, що є основною причиною їх невиконання.
З метою зменшення негативного впливу відходів на навколишнє
природне середовище за ініціативи Держуправління в області розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13.08.2010 р. №704
створена обласна комісія з питань поводження з твердими побутовими
відходами. Однак, у 2010 році засідання комісії не проводилося.
Використання відходів як вторинної сировини в області за даними
Головного управління статистики у 2010 році, підприємствами та організаціями області враховано 269,2 тис.тонн знов утвореної вторинної сировини
і відходів виробництва, що на 8,6 % більше ніж у 2008 році.
Діяльність у сфері поводження з відходами здійснюється у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності». На збирання окремих видів відходів як вторинної сировини в
Херсонській області отримали ліцензії Мінприроди 26 суб’єкта господарської діяльності.
Стосовно діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами
в області здійснюється у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Ліцензію Мінприроди України
на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходам в
області отримали 8 суб’єктів господарської діяльності.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць
видалення відходів» на підставі затверджених облдержадміністрацією
паспортів місць видалення відходів (далі – МВВ) у Держуправлінні охорони
навколишнього природного середовища в Херсонській області здійснюється реєстрація паспортів місць видалення відходів. На даний час до реєстру
внесено 46 паспортів МВВ, із них 26 – на місця видалення твердих побутових відходів. За 2010 рік погоджено 6 паспорти місць видалення відходів.

116

Спеціалістами Держекоінспекції в Херсонській області за 2010 рік
здійснено 383 перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині поводження з відходами, в т. ч. 283 – з промисловими
відходами, 100 – побутовими. За виявлені порушення складено 875 протоколів про адміністративне порушення на суму 136,583 тис.грн., з яких
стягнуто 120,739 тис.грн., в т. ч. – 623 протоколи по промисловим відходам на суму 110,454 тис.грн., 252 протоколи по побутовим відходам на
суму 26,129 тис.грн.
За результатами перевірок Державною екологічною інспекцією в
Херсонській області направлено приписи всім головам районних державних адміністрацій щодо необхідності оформлення полігонів ТПВ [1].
Для зменшення впливу відходів на навколишне середовище необхідно вдосконалювати законодавчу базу, оновлювати обладнання підприємств, розробляти нові схеми утилізації відходів. Впроваджувати повторне
використання ресурсноцінних матеріалів, бо на даному етапі розвитку
суспільства – це необхідний захід і з точки зору здоров’я населення, чистоти довкілля, і з точки зору економічної доцільності.
Вирішення проблем переробки, утилізації, знешкодження та поховання відходів є важливою ланкою в системі заходів з покращення екологічного стану не тільки в Херсонській області, а і вцілому в Україні та за її
межами.

Література
1.
2.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в
Херсонській області в 2010 році. – Херсон.: Державне управління з охорони навколишнього природнього середовища, 2011. – 292 с.
Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: збір, переробка, складування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 552 с.

ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ КАРБОНАТІВ В ЕОЛОВО-ҐРУНТОВИХ
ВІДКЛАДАХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗІВ СТЕПОВОЇ
ЗОНИ УКРАЇНИ
Горбань В.А., Оганесян М.С.
Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара
Як відомо, наявність карбонатних новоутворень є характерною
особливістю профілю чорноземних ґрунтів. Актуальність дослідження
особливостей вмісту, а також чинників, які їх зумовлюють, визначається
важливою роллю карбонатів у ґрунтах: в основних ґрунтових процесах
вони впливають на концентрацію та активність іонів кальцію в ґрунтовому
розчині, на склад ґрунтово-поглинального комплексу, на рН ґрунтового
розчину, сприяють формуванню міцних коагуляційних структур, підвищують рухливість ряду хімічних елементів, покращують ряд водно-фізичних
характеристик ґрунту: щільність, водопроникність, пористість тощо [3, 9].
Карбонати є чутливими індикаторами зміни умов мінералоутворення через
широкий спектр ізоморфізму в їх кристалічній решітці та суттєвих варіацій
ступенів впорядкованності та невпорядкованності в структурі [4].
Карбонати кальцію (вапно – СаСО3) мають білий колір, зустрічаються в різноманітних формах у товщі профілю [5]. Кальцієві новоутворення надзвичайно різноманітні за формами, кожна із яких зумовлена
певними умовами середовища, в якому здійснюється міграція бікарбонатних розчинів [1, 6].
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Мета нашої роботи – дослідження екологічної зумовленості вмісту
карбонатів у еолово-ґрунтових відкладах лісових культурбіогеоценозів
різних підзон степової зони України.
Дослідження проводилися в умовах Присамар’я Дніпровського (Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл. – чорнозем звичайний), Приазов’я (Першотравневий р-н, Донецька обл. – чорнозем приазовський) та
Асканії-Нова (Чаплинський р-н, Херсонська обл. – темно-каштановий
ґрунт).
Для встановлення вмісту карбонатів використовували загальноприйнятий ваговий метод, який базується на обліку втрати ваги ґрунту за
рахунок виділення СО2 під час руйнування карбонатів кислотою. Слід
зазначити, що метод можна застосовувати в разі вмісту карбонатів до 70%
[7].
Дослідженнями карбонатів в еолово-ґрунтових відкладах та похованих чорноземах звичайних лісових культурбіогеоценозів виявлено, що
їх максимальний вміст (3,946 %) спостерігається в нижньому горизонті
похованих ґрунтів [Ph]. Мінімальний вміст карбонатів характерний для
еолово-ґрунтового матеріалу, зокрема для його верхнього шару H1eol
(табл.). Такий характер розподілу карбонатів за профілем є властивим для
степових ґрунтів [1].
Вміст СаСО3 в еолово-ґрунтових відкладах лісових
культурбіогеоценозів степової зони України
Генетичний горизонт
Н1еоl
Н2еоl
[H]
[Hp]
[Ph]
Неоl
[H]
[Hp]
[Ph]
Heol
[H(e)]
[Hpk(i)]
[Pk]

Глибина
Чорнозем звичайний (ПП 203)
0–30 см
30–47 см
47–73 см
73–91 см
91–110 см
Чорнозем приазовський (ЧП–В1)
0–15 см
15–47 см
47–140 см
140–160 см
Темно-каштановий ґрунт (АН–09)
0–8 см
8–46 см
46–70 см
70–120 см

Вміст СаСО3, %
0,404
0,696
2,463
0,915
3,946
0,828
0,882
0,583
0,482
0,547
1,137
0,493
14,062

Максимальний вміст карбонатів (0,882 %) в еолово-ґрунтових відкладах та чорноземах приазовських виявлено в похованому гумусовому
горизонті [H]. Еолово-ґрунтові відклади також характеризується збільшеним вмістом карбонатів. З глибиною спостерігається зменшення вмісту
карбонатів.
При дослідженні еолово-ґрунтових відкладів та похованих темнокаштанових ґрунтів максимальний вміст карбонатів (14,062 %) виявлено в
нижньому похованому горизонті [Pk]. Збільшеним вмістом карбонатів також відрізняється похований гумусовий горизонт [H(e)] темно-каштанових
ґрунтів. Еоловий матеріал характеризується зменшеним вмістом карбонатів
порівняно з похованим гумусовим горизонтом темно-каштанових ґрунтів.
Таким чином, максимальний вміст карбонатів характерний для еолово-ґрунтових відкладів, які утворилися в лісових культурбіогеоценозах
на чорноземах приазовських, що зумовлено збільшеним вмістом карбонатів в цих ґрунтах порівняно з чорноземами звичайними та темнокаштановими ґрунтами [8]. Поверхневий шар еолово-ґрунтових відкладів
на чорноземах звичайних відрізняється зменшеним вмістом карбонатів
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порівняно з відкладами на темно-каштанових ґрунтах внаслідок їх більшого забезпечення вологою [2], в результаті якого спостерігається вилуговування еолового матеріалу.
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ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ
ГЕТЬМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Гудаков О.О., Скляр М.Ю.
Сумський національний аграрний університет
Антропогенне та техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в Україні в кілька разів перевищує відповідні показники
у розвинутих країнах світу. Близько 15 відсотків території України з населенням понад 10 млн. перебуває у критичному екологічному стані.
Розв’язання екологічних проблем, покращення стану навколишнього природного середовища є вельми актуальним і для Сумської області. Важливим кроком в цьому напрямку стало створення в 2009 році Гетьманського
національного природного парку. Ця природоохоронна установа займає
площу в 23360,1 га і знаходиться на території Охтирського, Тростянецького та Великописарівського районів Сумської області.
На даний час важливим питанням є забезпечення ефективного функціонування національного парку, який має на меті збереження, відтворення і раціональне використання типових та унікальних комплексів Лівобережного лісостепу, а також охорону та відродження річки Ворскла. Це, в
свою чергу, потребує впорядкування наявної інформації про стан різних
природних об’єктів, представлених на території нацпарку. Метою даної
публікації є розкриття характерних ознак природних комплексів Гетьманського національного природного парку.
За фізико-географічним районуванням України він розташований
на Східно-Європейській рівнині в Лісостеповій природній зоні у СхідноУкраїнському краї в Сумській схилово-височинній області у межах Охтир-
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сько-Великописарівського фізико-географічного району – основна частина
території парку, в Сумсько-Тростянецькому районі – незначна північна
частина парку, що простягається від гирла р. Боромля до м. Тростянець.
Крайня південна частина території парку знаходиться у ЛівобережноДніпровському краї в Східно-Полтавській височинній області в межах Котелевсько-Полтавського району [2] .
Природні умови зазначеної фізико-географічної області загалом і
нацпарку, зокрема, визначаються їх положенням на північному схилі Дніпровсько-Донецької западини, де докембрійський кристалічний фундамент
знаходиться на глибинах від 0,5 до 3,0 км. На докембрійському фундаменті залягають товщі осадових порід від девонських до четвертинних. Товща
та склад відкладів вказують на те, що формування природних комплексів
цієї території має дуже давню історію. В цьому аспекті вельми важливими
виявились процеси, які мали місце протягом антропогенового періоду. В
період потеплінь тут збільшувалася територія, зайнята лісами, а в періоди
похолодань розширювалися площі, зайняті рослинністю перигляціального
типу [3].
В геологічному минулому, як і зараз, потужним чинником формування природних комплексів та їх важливим компонентом виступали поверхневі води. Результатом їх діяльності є формування долин річок, а також
геологічних відкладів певного складу та потужності. Майже всі річки басейну Ворскли (головної річки національного парку) мають добре сформовані долини з чітко вираженими сучасними і давніми терасами [1].
Основою ландшафтної структури національного парку виступають
не лише тераси річкових долин, а й височинні та схилові місцевості з темно-сірими і сірими лісовими ґрунтами, дібровами, балками, ярами врізаними до крейдяних порід. Ширина балок як правило понад 50 м, а довжина
сягає декількох кілометрів. Наявність ярів і балок зумовлює загальний
значний дренаж території і зниження рівня ґрунтових вод, що позначається на функціонуванні природних комплексів.
В центральній частині парку, на лівобережжі р. Ворскли, представлені природні комплекси терасових горбистих піщаних рівнин з дерновопідзолистими ґрунтами, з борами і суборами. Подекуди тут утворилися
неглибокі просадочні блюдця, улоговини стоку з пологими схилами. Лесові
тераси зайняті лісовими насадженнями та сільськогосподарськими угіддями.
У долинах річок Ворскли, Ворсклиці, Боромлі розвинуті досить широкі заплави. В зв’язку з тим, що переважна більшість земель національного природного парку розташована в заплаві р. Ворскли та її приток,
найбільш представленими, особливо в межах власних земель парку, є
лісові та лучно-болотні заплавні рівнини. В межах прируслової заплави
поширені сильно- і середньозволожені різнотравні та осокові луки, вербняки, вільшняки, осичники. У середній заплаві луки різнотравні та подекуди осокові. Притерасна заплава зайнята осоковими, різнотравноосоковими луками, вільшняками. У заплавах наявні старичні озера, звивисті рукави і заболочені левади з водно-болотною рослинністю.
На сході, незначна частина власних земель національного природного парку, представлена природними комплексами терасових малодренованих рівнин з чорноземами типовими в поєднанні з лучно-чорноземними
солонцюватими ґрунтами вкритими лучною та лучно-болотною рослинністю. Невелика, крайня південна частина території національного природного парку знаходиться в межах північної окраїни Східно-Полтавської височинної області. У формуванні сучасних природних комплексів цієї області
значну роль відіграло поширення лесових порід, які перекривають пліоценові пістряві й червоно-бурі глини, товщу палеогенових піщаних і глинис-
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тих відкладів.
В межах національного парку, на правому березі р. Ворскла, представлені природні комплекси сильнорозчленованих горбистих правобережних схилів з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, «нагірними»
дібровами, з давньозсувними останцями. Лісові угруповання території
утворені переважно дубом звичайним (Quercus robur L.), кленом гостролистим (Acer platanoides L.), липою серцелистою (Tilia cordata Mill.).
Заплава р. Ворскла в цьому районі в середньому має ширину до
400 – 500 м. В ґрунтовому покриві переважають чорноземи типові потужні
малогумусні вилужені на лесових суглинках та лучні і лучноболотні ґрунти
на алювіальних відкладах. В заплаві виділяють прируслові, центральні й
притерасні урочища. Прируслові урочища мають у своєму складі озера,
луки. Центральна заплава зайнята злаково-бобовими луками, дібровами, а
також сільськогосподарськими угіддями: сінокосами та пасовищами. Притерасні урочища займають зниження з лучно-болотними ґрунтами і вільшняками.
Ліси, що увійшли до складу національного природного парку є
складним поєднанням штучних посадок і змінених натуральних природних
комплексів. Частина яких в попередні 40 років знаходилась в складі
об’єктів природно-заповідного фонду різних категорій і є досить непогано
збереженою. Ліси національного природного парку займають майже 53%
від його загальної площі. Найбільше природних комплексів цього типу в
Охтирському адміністративному районі.
Руслові природні комплекси національного природного парку складають близько 4% від загальної площі національного парку. Найбільш
поширеними вони є в Охтирському та Великописарівському районах. Несуттєво антропогенно трансформованими, в зв’язку з незначною меліорацією заплави Ворскли, в межах національного природного парку залишаються болотні природні комплекси.
Викладене вище свідчить про високий рівень різноманітності природних комплексів Гетьманського національного природного парку. Їх
збереження потребує розробки ефективних режимів охорони, що, в свою
чергу, передбачає необхідність розгортання на території даної природоохоронної установи системи комплексних природничо-географічних досліджень.
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ЕНДЕМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ ФОСФОРУ ТА ЙОГО СПОЛУК
НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Джурка Г.Ф., Голінько І.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Сучасна глобальна екологічна ситуація вивела проблему розв'язання суперечностей в системі "суспільство-природа" в перший ряд питань, що стоять перед людством і вимагають щонайшвидшого теоретичного та практичного вирішення, бо від цього залежить майбутнє існування
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планети. Поява нових даних щодо теперішнього стану оточуючого природного середовища та наслідків техногенного впливу людини на природу
свідчать, що конфлікт між людиною і природою досяг критичної межі, за
якою для людства — смерть. Практично кожна складова частина нашої
планети продовжує піддаватись деструктивному впливу сучасної індустріальної цивілізації. Людина своєю діяльністю створила численні джерела
забруднення навколишнього середовища. Основними з них є виробники
енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котельних), усі промислові об'єкти
(металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні, целюлозно-паперові),
екстенсивне, перехімізоване сільськогосподарське виробництво, військова
промисловість і військові об'єкти, автотранспорт та інші види транспорту
(морський, річковий, залізничний, повітряний), гірниче виробництво. Вони
забруднюють довкілля шкідливими фізичними полями, шумами, вібраціями, теплом, сотнями токсичних речовин, зокрема фосфором та його сполуками [1].
Фосфор міститься у побутових і промислових стічних водах. Фунгіциди і пестициди, до складу яких входить Фосфор, за умов неправильного
збереження і необережного використання можуть забруднювати грунти,
проникати у водоймища, забруднювати овочі і фрукти.
Джерелом локального забруднення Фосфором навколишнього середовища можуть бути підприємства, де виготовляють, переробляють і
використовують фосфор і сполуки Фосфору. Різноманітні несправності на
таких підприємствах, аварійні ситуації, недостатній рівень уловлювання і
знешкодження викидів і відходів можуть призвести до виділення у повітря
робочих приміщень і атмосферу парів фосфору, його оксидів, фосфіну і
оксиду карбону (II), сполук Фосфору. У згаданих випадках фосфор і його
неорганічні сполуки можуть потрапити в організм людини з повітрям, що
вдихається, а зі слиною — у шлунок.
У місцях захоронення останків тварин, збереження добрив і фосфорних пестицидів грунти забруднюються токсичними сполуками Фосфору, звідки вони можуть проникати у воду і рослини, а тоді — у харчову
сировину і харчові продукти.
Вплив Фосфору на довкілля базується на його участі у системах біологічного кругообігу і у континентальному стокові. Фосфор часто визначає біомасу і продуктивність живої речовини. Значні маси Фосфору, крім
органічної природи, входять до складу різноманітних неорганічних мінералів—фосфоритів, фторапатитів, алюмофосфатів, гідроксидапатитів, гуано.
У вигляді аніонів типу РО43- , НРО42- Фосфор входить до складу природних
вод різного походження — мінеральних вод, питної води, вод Світового
океану, з яких він багаторазово поглинається і концентрується організмами [2].
Зооцид Zn3Р2 був причиною масової загибелі птахів у районах його
застосування.
Хронічні отруєння досліджували на щурах, які утримувались в умовах виробництва 4 г на день протягом 4 місяців. У ряді випадків помічені
екзофтальм, гіперкератоз повік, параліч задніх кінцівок, гнійно-некротичні
ураження нижніх щелеп та інших м'яких тканин.
При 6 місячному введенні фосфору щурам-самцям у шлунок у дозі
5∙10-4 мг/кг відмічена зміна умовно-рефлекторної діяльності, вмісту SНгруп і β-ліпопротеїдів у сироватці крові, активності холінестерази і альдолази у крові.
Фосфор володіє мутагенною активністю: у дозах 5∙10-4—
-5
5∙10 мг/кг викликає зниження мітотичного індексу, збільшення числа
хромосомних аберацій і аберантних клітин, проявляє гонадотоксичну дію.
У дозі 5∙10-4 мг/кг порушує репродуктивну функцію щурів-самок шляхом
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впливу на розвиток ембріонів [1,4].
Фосфор викликає найтиповіші зміни у кістках, особливо омертвіння
щелеп. Процес розпочинається деколи сильним зубним болем, зазвичай у
каріозних зубах, або запаленням надкістниці біля каріозного зуба. Деколи
руйнування і випадіння зубів відбувається безболісно. Якщо зуб видалений, загоєння іде повільно. Утворюються гнійні свищі, які відкриваються у
порожнину рота, якщо вражена верхня шелепа, і назовні при захворюванні нижньої щелепи. Крім гною, через свищі відділяються і кусочки кістки.
Запах від таких хворих є нестерпним для оточуючих. Захворювання може
викликати втрату апетиту, анемію, виснаження, лихоманку. У частині
випадків — смертельний наслідок. Якщо наступає одужання, то обличчя
постраждалого залишається спотвореним. Деколи омертвіння і нагноєння
поширюються на кістки орбіти і ведуть до втрати ока або викликають
менінгіт зі смертельним наслідком. В осіб зі здоровими зубами фосфор не
викликає появи осередків омертвіння кістки навіть при роботі на протязі
10—20 років; при наявності каріозних зубів захворювання може розпочатися через 10—12 місяців. В осіб, які перенесли омертвіння щелеп, через 1
— 1,5 роки після операції можуть знову з'явитися головні болі, болі у зубах і щелепах без помітних уражень у них. Захворювання розвиваються
зазвичай після декількох років роботи з фосфором, хоч відомий випадок
хронічного отруєння після 7-тижневої роботи. Деколи омертвіння щелеп
розвивається через декілька років після припинення роботи з фосфором.
Змінюються також інші кістки, що виражається головним чином у
потовщенні і розрихленні надкістниці, ущільненні самої кістки. Рано з'являються епіфізарні смуги, просвітління кісток, їх різкі краєві контури.
Зміни носять фазний характер і закінчуються хронічним остеопорозом з
підвищеною ламкістю кісток.
Серед інших ознак отруєння фосфором спостерігаються ураження
слизової рота, запалення ясен, сіро-жовті або коричневі "фосфорні смужки" на передніх зубах, пародонтоз, болі у щелепах, слинотеча, часниковий
запах із рота, збільшення підщелепних залоз; гастрити і виразки шлунка
навіть при здоровому жувальному апараті, низький вміст (іноді повна
відсутність) соляної кислоти у шлунковому соці; зниження антитоксичної
функції печінки, цироз. Ураження печінки може проявлятися картиною
персистируючого і активного гепатиту. Можливими ускладненнями при
цьому можуть бути запальні процеси у жовчовивідній системі (до 20%) і
дискінетичні розлади (до 44%). У печінці розвивається білково-жирова
дистрофія з можливими некротичними змінами гепатоцидів [3,6].
Фосфор викликає патологію органів дихання, яка виражається в
атрофічних запаленнях слизових носа, глотки, гортані, катарах трахеї,
хронічних бронхітах, помірній емфіземі легень.
Захворювання серцево-судинної системи проявляється у симптомах
міокардіодистрофії, крововиливах у слизові оболонки, у сітківку ока.
У крові виявлено падіння кількості гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитоз (хоча можлива і лейкопенія), моноцитоз, висока ШОЕ.
Зміни обміну речовин проявляються у вигляді пригнічення окисних
процесів, збіднення організму вітаміном С, підвищенням вмісту неорганічного Фосфору і Кальцію у крові, підсиленого виділення з сечею Нітрогену,
Фосфору, Сульфуру, хлоридів, а також солей Кальцію.
Крім цього, відмічались настирні головні болі, підвищена збудливість і чутливість до холоду; легке жовтушне забарвлення шкіри і білків
очей; проникнення фосфору через плаценту; схильність до викиднів;
знижений опір інфекції.
Дія на серцево-судинну систему характеризується розвитком нейроциркуляторної дистонії за гіпертонічним типом. Рано розвиваються зміни
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в ендокринній системі, які проявляються у пригніченні статевої функції,
функціональної активності надниркових залоз і щитовидної залози. Ураження нервової системи проявляється астеновегетативним і астеноневротичним синдромами. Кісткова патологія спочатку носить функціональний
характер. У жінок, які тривалий час працюють в умовах впливу фосфору,
можуть спостерігатись передчасні роди, схильність до викиднів. Зареєстрована велика ураженість зубів каріозного характеру, захворювання пародонта і слизової порожнини рота. У робітників фосфорного виробництва
відмічаються функціональні розлади зорового аналізатора, які наступають
через 1—3 роки роботи і знаходяться у прямій залежності від стажу роботи.
Ранніми ознаками отруєння в умовах тривалого впливу Фосфору
при виробничому контакті і концентраціях, близьких до ГДК, встановлені
порушення функціонального стану печінки при відсутності клінічних ознак
гепатиту і зміни з боку кісткової системи. Підвищена частота дистрофічних
змін у слизовій верхніх дихальних шляхів, які протікають у формі хронічних катаральних, гіпертрофічних і атрофічних процесів, глибина яких
залежить від стажу працюючих. У 6—26% випадків виявлені також розлади нюху.
У клінічній картині фосфорної інтоксикації розрізняють три стадії.
Стадія 1 — легкий ступінь інтоксикації — характеризується в основному функціональними порушеннями шлунково-кишкового тракту, печінки, вегетативно-нервової, серцево-судинної і дихальної систем. Стадія 2 —
інтоксикація середньої важкості — характеризується розвитком патологічних змін, підсиленням суб'єктивної та об'єктивної симптоматики, появою
органічних змін у згаданих вище органах і системах. Стадія 3 — важка
інтоксикація — розвиток важких необоротних змін з суб- і декомпенсацією
найважливіших фізіологічних систем організму. Зустрічається ця стадія у
наш час вкрай рідко [5,4].
Фосфор проявляє місцеву дію. У дослідах на тваринах показана
можливість проникнення фосфору через шкіру. Потрапляння білого фосфору на шкіру може призвести до його самозаймання, опіків II—III ступеня і до всмоктування незгорілого фосфору через раневу поверхню, крім
цього, діє і фосфорна кислота, яка утворюється. Опік відбувається і тоді,
коли на шкіру потрапляє розчин білого фосфору в CS2, — як тільки розчинник випарує. Обпалена поверхня димить, випускаючи часниковий
запах. Видужування повільне. Відмічена сенсибілізація шкіри до фосфору і
його сполук.
Загальна токсична дія солей фосфорної кислоти можлива лише при
досить високих дозах. Токсичність апатитів, суперфосфату і нітрофосок
визначається головним чином домішками солей флуору. Пил фосфоритів і
апатитів може призводити до пневмоконіозу. Кислі фосфати (наприклад,
простий суперфосфат, частково через наявність у ньому вільного оксиду
фосфору (V), проявляють подразнюючу і припалюючу дію на слизову і
шкіру, особливо, якщо вони потрапляють у тріщини і ранки на шкірі.
Фосфоритоз у робітників, зайнятих на видобутку і переробці фосфоритів, характеризується пізнім розвитком, повільним перебігом, бідністю
клінічної симптоматики і незначними функціональними порушеннями. В
осіб, які контактували з суперфосфатом, у рідкісних випадках можуть
розвинутись дерматити: висипання на шкірі, паління і свербіж, набряк
шкіри обличчя, паління в очах і сльозотеча, які швидко минають після
усунення від роботи. Потрапляючи в очі, пил суперфосфату викликає
сильне подразнення кон'юктиви, набряк повік, помутніння рогівки, деколи
навіть її прободіння і випадіння райдужної оболонки. У робітників, зайнятих на виробництві суперфосфату, були помічені зміни кісток передпліч,
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ряд неврологічних розладів, зміна порогу нюху, гіпергідроз, нестійкість
артеріального тиску, зрідка також лабільність серцевої діяльності. У робітниць відмічати порушення менструальної функції. Встановлено розвиток
пневмоконіозу (апатитозу) у робітників, які вдихають апатитовий пил.
Апатитоз виникає через 2—5 років після початку контакту і характеризується повільним розвитком. Перебіг сприятливий. Ускладнення пневмоніями і бронхоектатичною хворобою рідкісні, а приєднання туберкульозу не
виявлене [1,6].
Є вказівки на клінічні ознаки порушення функції нервової системи
у тих, хто тривалий час працює на виробництві фосфорних добрив. Так,
астеновегетативний синдром був у 62 % робітників, причому ступінь вираженості залежить від стажу. Органічних порушень ЦНС не спостерігається. Виявляються зміни у периферійній нервовій системі: невралгії і хронічний попереко-крижовий радикуліту 20% робітників. Встановлено підсилення порушень з боку верхніх дихальних шляхів і кон'юктиви, особливо
при тривалому трудовому стажі. Виявлено незначне зниження середнього
рівня НЬ, а при стажі 5 років — зниження функцій гранулоцитів.
Хромфосфати — отрути широкого спектра дії, з них купрумхромфосфат — з переважним ураженням нирок. Дифосфорна кислота викликала
опік і запалення шкіри у кроликів, вона небезпечна також для шкіри та
очей людини.
Поліфосфати багатьох металів малотоксичні. Токсичність при парентеральному введенні пояснюється здатністю поліфосфатів утворювати
комплекси з біологічно важливими іонами, особливо з Кальцієм. Токсичний
ефект різних поліфосфатів неоднаковий і залежить від шляху введення і
ступеня їх в'язкості. При зниженні в'язкості токсичність поліфосфатів зменшується.
Трисульфід тетрафосфору, який використовується у сірниковій
промисловості, може викликати алергійні захворювання. Відомий випадок,
коли після 7-літньої роботи у сірниковій промисловості, у робітника з'явились шкірні висипання типу еритеми зі схильністю до генералізації і сверблячкою. Описані хронічні отруєння курців, які постійно користувались
сірниками з Р4S3, (дерматит на обличчі, особливо, навколо очей). Р4S3,
викликає гострі мокнучі або фолікулярні захворювання шкіри; одночасно
набряк обличчя, рідше — дерматит по всьому тілу. Захворювання супроводжується сильною сверблячкою пізніше — лущенням. Тривалість 2—3
тижні. Можливі рецидиви.
Гексатіодифосфат (IV) натрію виявляв токсичність при введенні у
шлунок мишам. На розтині померлих тварин помічені ураження слизової
шлунка аж до некрозу і дистрофічні зміни у печінці.
Отже, вплив ендемічних факторів на довкілля і життя людини може
призвести до небажаних змін природного середовища і загибелі багатьох
видів флори і фауни, а також появи безлічі хвороб у людей, які переростають у хронічні.
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ВОДА В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ
Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Що може бути доступніше води? Хіба що повітря. А цінувати те, що
доступно, ми чомусь не звикли. Ну, вода й вода, не золото адже, не чарівний еліксир, не магічний кристал. За цією розхожою обивательською думкою ми, на жаль, випустимо з уваги, якими воістину фантастичними можливостями володіє всім відома прозора рідина без смаку і запаху. Адже
користь води в організмі людини воістину неоціненна!
Мало хто знає, що про дефіцит вологи людський організм сигналізувати ніколи не квапиться. До того ж частенько мозок плутає й замість
кнопки «спрага» натискує кнопку... «голод». З віком організм повідомляє
про спрагу усе рідше й слабкіше, хоча в нього є цілий арсенал сигналів
про дефіцит вологи: головні болі, хронічна утома, запори, підвищений
тиск, неуважність. Якщо подібні нездужання повторюються із завидною
регулярністю, а ви також регулярно не поповнюєте запас води, отут і до
хвороб недалеко. Медики стверджують, що тим, хто мало п'є води, грозить
цілий букет серйозних недуг в організмі людини [1].
Вода є одним з найважливіших елементів біосфери. Без води неможливе життя людей, тварин і рослин. Людина без води може прожити не
більше 5-6 діб. Організм дорослої людини складається в середньому на
65% з води. З віком її кількість зменшується. Так, зародок людини містить
97% води, організм новонароджених -77%, у 50 річному віці кількість
води в організмі становить лише 60 %. Основна маса води (70 %) зосереджена всередині клітин, а 30 % - це позаклітинна вода, яка розподілена в
організмі неоднаково: менша (близько 7%) - це кров ї лімфа, більша вода, що омиває клітини. У різних органах і тканинах вміст води теж неоднаковий: скелет містить 20 %, м'язова тканина - 76, сполучна тканина 80, плазма крові - 92, склоподібне тіло - 99 % води [2,4].
Вода в організмі людини бере участь у двох життєво важливих
процесах:
1. розчинення та транспортування різноманітних речовин;
2. участь в окисно-відновних реакціях (ОВР) всередині клітин.
Якщо для першого процесу в певному сенсі підходить багато різних
рідин (супи, компоти, соки, чай, кава та інші напої), то для ОВР необхідна
тільки сира жива вода – структурована вода з низьким ОВП.
Людський організм не має достатніх запасів води, спроможних підтримувати життєдіяльність в умовах обезводнення. Ось чому ми повинні
пити воду регулярно протягом всього дня. Чай, кава, компоти та інші
рідини не беруть участі в ОВР всередині клітин, а лише у видільних процесах. Багато хвороб – від нестачі потрібної для організму води при надлишку вживаної рідини.
Саму по собі воду слід вважати найбільш прийнятним тонізуючим
напоєм і приймати регулярно протягом дня з певними інтервалами. Однією
з переваг води, як джерела енергії є те, що будь-яка кількість надлишкової води легко виводиться з організму. Вода становить необхідну частку
енергії на додачу до резерву, який є в клітинах, і крім того залишаючи
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організм, виводить токсичні відходи діяльності клітин. Кількість води, яку
необхідно вживати здоровій людині (саме води, а не інших рідин) рекомендується в межах 3% від ваги людини, якщо вживання рідини не обмежується медичними рекомендаціями. Це досить важко, особливо без звички.
Але, поступово збільшуючи кількість води яку ми вживаємо, ми обов'язково навчимося пити воду правильно і в необхідній кількості.
Навіть надлишкова вага може бути наслідком постійного зневоднення. Мозок, як найважливіший орган, постійно вимагає енергетичного
підживлення. Передня частина мозку отримує енергію з двох джерел – або
з гідроелектричної енергії, або ж з цукру в крові. В свою чергу гідроелектроенергія отримується організмом з води, а рівень цукру в крові підтримується шляхом споживання білків та вуглеводів, які організм перетворює в
цукор. Отже, вимагаючи енергетичного підживлення, мозок починає про
це активно сигналізувати. На жаль, цей сигнал часто ми трактуємо категорично однозначно потрібно їсти (щоб поповнити цукор) і практично ніколи – потрібно пити (щоб поповнити запаси електроенергії). Тому ми їмо
навіть тоді, коли організм хоче пити. А ось той, хто перед вживанням їжі
п’є воду, ці відчуття розрізняє.
Починаючи їсти, замість того щоб пити, людина поступово набирає
зайву вагу, адже лише незначна частина поживних речовин із вживаної
їжі досягає мозку. Переважна ж частина поступово накопичується, особливо в тому випадку, коли м’язи не витрачають призначену їм частину
енергії. Очевидно, що якщо в якості джерела енергії використовується
вода, то такого накопичення не відбувається. Вживання води, крім забезпечення організму “гідроелектричною” енергією, дасть можливість організму в залежності від фізичних навантажень привести у відповідність вживання їжі і перетворення жирів з власних запасів, тобто приведення маси
тіла у фізіологічну норму.
Як же правильно пити воду? По-перше, вода повинна бути
обов’язково сирою, з землі, з низьким ОВП. По-друге, кількість вживаної
води повинна бути не менше 2-х літрів за добу, в ідеалі – 3% від ваги
людини. По-третє, не можна пити воду відразу після вживання їжі. Воду
необхідно пити протягом дня рівними інтервалами, але не пізніше ніж за
15 хв. до їжі, і не раніше, ніж через 1,5 години після прийому їжі [3].
Вода є добрим розчинником. Усі біохімічні реакції, що проходять в
організмі людини і пов'язані з процесами травлення та засвоєння поживних речовин, перебігають у водному середовищі. Разом із солями вода
бере участь у підтримці гомеостазу організму - величини осмотичного
тиску. За рахунок малої в'язкості, здатності розчиняти різні хімічні речовини і вступати з ними в неміцні зв'язки вода, що є основною частиною крові, відіграє роль транспортного засобу. Крім того, вона є основою кислотно-лужної рівноваги в організмі, оскільки проявляє амфотермні властивості. Усі процеси засвоєння і виділення в організмі також перебігають у водному середовищі.
Для задоволення фізіологічних потреб людині необхідно 2,5-3,0 л.
води на добу. Вона в організм людини надходить з вживанням питної води
і харчовими продуктами. З водою потрапляє багато фізіологічно необхідних солей, в тому числі таких макро- і мікроелементів, як кальцій, магній,
натрій, калій, йод, фтор тощо.
Скільки води надходить в організм людини, стільки ж її і виділяється. У стані спокою вода з організму людини виводиться через нирки із
сечею —1,5 л/добу, через легені у вигляді водяної пари - приблизно 0,4 л,
через кишечник з калом - близько 0,2 л Ще 0,6 л води виділяється через
пори шкіри, що пов'язано з терморегуляцією організму. Таким чином,
щодоби з організму людини в стані спокою виводиться приблизно 3 л
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води. При важкій роботі (в гарячих цехах, влітку в полі, при патологічних
станах тощо) її виводиться до 8-10 л.
Організм людини погано переносить зневоднення. Втрата 1,0-1,5 л
води вже викликає відчуття спраги. Воно пов'язано із збудженням певних
відділів центральної нервової системи ("питного" центру), які беруть
участь у регуляції і поповненні водних ресурсів організму. Якщо втрата
води не відновлюється, тоді погіршується самопочуття, знижується працездатність, порушуються водно-сольовий обмін, терморегуляція і може
настати перегрів організму. Недостатнє споживання води негативно впливає на всмоктування поживних речовин у кишечнику. Втрата води в кількості 15-20 % маси тіла при температурі повітря понад 30°С є смертельною, а 25 % -є смертельною і при нижчій температурі. Це так зване фізіологічне значення води [2,3].
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ
Копелець Ю.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Екологічна безпека продуктів харчування - глобальна проблема,
оскільки зачіпає не лише здоров'я людини, але й впливає на всю економіку країни. Якість продуктів харчування впливає на рівень життя,
соціальну активність людини, впливає і на демографічний аспект його
існування. Тому, щоб забезпечити високий рівень життя людини в державі, розвиток економіки, необхідно приділяти екологічній безпеці продуктів харчування підвищену увагу.
У наш сучасний час, коли повітря, вода і земля забруднена продуктами життєдіяльність людини (підвищена хімізація і індустріалізація виробництва) і екологічне становище не дивлячись на всі зусилля людства продовжує погіршуватися люди все більше і більше починають замислюватися
про своє здоров'я. Це пов'язано як з погіршенням умов навколишнього
середовища, так і з генною модифікацією продуктів харчування і низьким
контролем якості в процесі виробництва продуктів харчування
Є одна китайська прислів'я - «скажи мені, що ти їси, і я скажу хто
ти». Це прислів'я найбільш точно характеризує зв'язок між тією їжею, яку
ви споживаєте й тим як ви виглядаєте і відчуваєте себе.
На ринку продуктів харчування сьогодні існує маса пропозицій на
тему «здорового харчування». Починаючи від всіляких пігулок, порошків
(БАД) і закінчуючи продуктами з оптимально підібраним раціоном. Але, на
запитання, які з них дійсно корисні і найбільш дієві ніхто відповісти не
може, з однієї простої причини: скільки людей на планеті Земля стільки й
варіантів впливу цих продуктів може бути на них.
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Так чи існує один єдиний варіант рішення проблеми здорового харчування?
Так, він існує і як все геніальне він простий. Для цього необхідно
виростити продукти в екологічно чистому становищу і упакувати їх екологічно чистим способом.
Чому саме цей варіант є одним єдиним?
Відповідь і на це питання проста. Продукти створені природою без
втручання людини в процес, найбільш повно і збалансовано містять в собі
всі необхідні речовини для життєдіяльності людського організму. У цьому
випадку, можна застосувати фразу «зроблено природою». І ця фраза буде
найбільш повно містити відповідь на ваше запитання.
Для одержання продуктів «здорового харчування» необхідно всього дві складові: «природа» без втручання людини і технологія «екологічно
чистої упаковки», створена людиною.
У 1980 році Міжнародною Федерацією Органічних Рухів Сільського
господарства (IFOAM) були визначені Основні норми для Органічного
Виробництва (IBS).
Ось деякі з них:
− обробка земельних угідь, як мінімум, протягом трьох років повинна здійснюватися без застосування хімічних добрив;
− насіння для органічного господарства повинні бути адаптовані
до місцевих умов, стійкі до шкідників і бур'янів і, головне, не
бути генетично модифікованими;
− родючість грунтів має підтримуватися за допомогою різноманітного сівозміни й біологічно розщеплюваних добрив винятково мікробіологічного, рослинного або тваринного походження;
− заборонено використання гербіцидів, пестицидів, інсектицидів,
азотовмісних та інших хімічні добрива;
− для боротьби з шкідниками повинні застосовуватися фізичні
бар'єри, шум, ультразвук, світло, пастки, спеціальний температурний режим та ін;
− при вирощуванні худоби для одержання м'яса Organic забороняється застосовувати антибіотики і гормони росту;
− фермери повинні реєструвати будь-яке лікування тварин. Записи про лікування щорічно перевіряються сертифікуючих органами;
− використання радіації та генної інженерії у виробництві продуктів Organic суворо заборонено;
− якщо продукт позначений як Organic, його виробник зобов'язаний використовувати 100% органічних інгредієнтів.
Що таке екологічно чиста упаковка, це така упаковка, яка вступає
в менший контакт з розташованої в ній продукцією, без зміни якісних
властивостей продукції. На сьогодні ринок упаковки може запропонувати
безліч варіантів вирішення екологічно чистої упаковки продукції. При
цьому технології виготовлення і виробництва упаковки постійно удосконалюються.
Екологічні продукти і продукти для здорового харчування - різні
поняття.
Однак варто розрізняти екологічні продукти і продукти для здорового харчування. Якщо підходити до цього питання формально, то можна
сказати, що це різні поняття. Продукт, вироблений в суворій відповідності
з екологічними стандартами, зовсім не обов'язково підпаде під поняття
«здорове харчування». Ви ж не зараховуете до «здорового харчування»
шматок жирної свинини, нехай навіть свиня і вирощувалася за всіма пра-
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вилами. З іншого боку, який-небудь «інноваційний» напій, який представляє собою збагачену вітамінами суміш соку, знежиреного молока і різних
добавок, що позиціонується виробником як продукт для «здорового харчування», не можна назвати екологічним.
Збагачені продукти мають у своєму складі вітамінні комплекси,
мікроелементи, пробіотичні мікроорганізми (корисні бактерії) і пребіотики
(їжа для них). Найменування і кількість подібного роду «флори і фауни»
обов'язково вказується на упаковці. До таких продуктів можна віднести,
наприклад, соки, мінеральні води, ізотонічні напої (зазвичай п'ються під
час занять спортом), мюслі, сухі сніданки, хлібобулочні вироби і, зрозуміло, молочні та кисломолочні продукти. Головне завдання збагачених
продуктів полягає у зміцненні здоров'я людини, зниженні ризику різних
захворювань і усунення дефіциту необхідних організму речовин.
Крім екологічних і збагачених продуктів існує і третя категорія
«здорової» їжі - функціональні продукти. Вони поєднують в собі властивості збагачених продуктів і біологічно активних добавок до їжі (БАДів).
Додавання певних витяжок з рослинної і тваринної сировини призводить
до того, що продукти починають приносити специфічну користь: нормалізувати обмінні процеси, регулювати конкретні фізіологічні функції,
біохімічні реакції і стимулювати роботу імунної системи.
Ринок органічних товарів пропонує не тільки органічні продукти та
напої, а й органічну одяг, товари для дітей, косметичні та медичних засобів, корм та іграшки для домашніх тварин, органічну меблі, квіти та ін.. У
кінці 1990-х рр.. у Швейцарії, Австрії, Італії та Німеччині з'явились перші
«органічні» готелі, де всі продукти харчування, постільну білизну і ряд
інших товарів є органічними. Однак основною категорією органічних товарів, як і раніше залишаються органічні продукти харчування.
Всі ланки виробництва органічних продуктів харчування проходять
щорічно сувору систему сертифікації. Інспектується як відсутність при
виробництві хімічних добавок, технологій генної інженерії, так і цілий
комплекс інших вимог, що пред'являються до органічних продуктів. У
«органічних» домашніх тварин, наприклад, суворо регламентована площа
проживання, спеціальні корми, і вони щодня мають гуляти на свіжому
повітрі.
Дізнатися органічні продукти можна за спеціальним знаком на упаковці. У більшості економічно розвинених країн є свій широко відомий
знак, що засвідчує задоволення методів виробництва продуктів національним вимогам. Може зустрічатися на продукті і кілька знаків, що говорить
про сертифікацію відразу декількома організаціями.
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ДИНАМІКА ВНЕСЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ НА ТЕРИТОРІЇ
ВІЛЬНЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СОРТОДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ТА
ЇХ ВПЛИВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
Крилова Т.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Пестициди є невід’ємною частиною сільського господарства- боротьба зі шкідниками, захист посівів та готової продукції. Негативна сторона
їх в тому, що вони впливають не тільки на ті організми проти яких застосовуються, але й на тварин та людей, накоптчуючись у трофічних ланцюгах, призводять до зменшення родючості ґрунту, забруднення водойм,
розвитку ерозії тощо. Тому дослідження екологічного впливу пестицидів
на навколишнє середовище є актуальним.
Вільнянська державна сортодослідна станція (ДСДС) приділяє багато уваги охороні навколишнього середовища, так пестициди вносять тільки двома способами: обприскування вегетуючих рослин і протруєння
насіння перед сівбою. На данній території фунгіциди, гербіциди та інсектициди щорічно вносяться у грунти сільськогосподарського призначення.
Виходячи з зазначеного, нами у 2010-2011 рр. на Вільнянській ДСДС
проводилося дослідження по внесенню пестицидів під ячмень озимий та
встановлення екологічних наслідків цього процесу. На даній території
домінують темно-каштанові ґрунти – 63% від площі; 22% території займають південні чорноземи, які містять небагато гумусу – у межах 2-4%, та їх
еродовані різновиди.
Таким чином, у 2010р. на площу 54,0 га, під зазначену вище зернову культуру було внесено: Калібр- 2,7 кг; Тренд- 5,4 кг; Децис- 2,16 кг.
Під урожай 2011р. територія якого склала 37,0 га: Калібр- 1,85 кг; Тренд3,7 кг; Децис- 1,11 кг [2]. Усі зазначені вище препарати вносяться у суворо зазначених нормах, що регламентуються Законом України «Про пестициди та агрохімікати». Але незважаючи на це їх систематичне застосування веде до часткового знищення комах – запильників та мурах. Інсектицид- Децис діє контактно-кишковим шляхом і знищує шкідника, впливаючи на його нервову систему, в подальшому накопичується трофічними
ланцюгами та багатократно збільшує свою концентрацію. Лише тепер
з'ясувалося, що деціс негативно впливає на здоров'я дітей маючи канцерогенну і мутагенну дію [1].
Основними причинами, що викликають забруднення Вільнянської
ДСДС пестицидами є: їх висока біологічна активність і токсичність, неможливість зменшення норм і кількості обробок, щоб уникнути підвищення
стійкості шкідливих організмів.
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ВПЛИВ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ЗДОРОВ’Я
НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кузнєцова Ю.О.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
З давніх часів людина почала використовувати природне середовище для задоволення власних потреб. Тодішній розвиток і потреби суттєво не порушували екологічного балансу. Людина існувала в гармонії з
оточуючим середовищем. Але, сьогоденний науково-технічний прогрес і
господарська діяльність людини відчутно позначаються на природному
середовищі: відбувається деградація ґрунтів, забруднюються атмосферне
повітря та водні об’єкти.
Атмосферне повітря – одна з життєво-важливих оболонок Землі.
Воно є косною речовиною і забезпечує існування живої речовини – людини, тварин і рослин. Так, якщо без води людина може існувати біля одного
тижня, а без їжі один місяць, то без повітря лише декілька хвилин [1].
Досліджуючи стан атмосферного повітря у Херсонській області та
його вплив на здоров’я населення, чітко відстежується тенденція погіршення фізичного та біологічного стану людей, зменшується тривалість
життя, збільшується смертність, що неопосердковано пов’язане із забрудненням газової оболонки Землі.
Незважаючи на відносну високу якість повітряного середовища в
місті (особливо в порівнянні з такими промисловими містами України, як
Кривій Ріг, Маріуполь, Запоріжжя), на квадратний кілометр території м.
Херсона в рік припадає 19 т забруднюючих речовин.
В той же час, аналіз стану атмосферного повітря в Херсонській області показує, що в останні роки рівень забруднення атмосфери пилом та
двоокису сірки майже не змінюється. А от забруднення оксидом вуглецю
безперервно збільшується і це пов'язано із зростанням чисельності автомобілів на міських вулицях. Середньомісячні концентрації пилу та двоокису сірки в 2010 році спостерігалися на рівні 0,62-0,72 ГДК та 0,09-0,10
ГДК. А оксиду вуглецю - 0,36-0,45 ГДК. Дещо також зросли середньомісячні концентрації NО2 в 2010 році 0,89 ГДК проти 0,81 в 2009 році, а також
концентрації фенолу — 0,70 проти 0,60, відповідно. Тобто, що стосується
середньорічних концентрацій окремих забруднюючих речовин по всьому
місту, то взагалі вони знаходяться в межах норми. Слід зазначити, що
небезпечними є не середні концентрації забруднювачів в повітрі у всьому
місті, а разові в окремих районах.
Основними домінуючими забруднювачами атмосферного повітря є
підприємства міста Херсона. Від всіх стаціонарних джерел забруднення,
що є в області, на АТ “Херсоннафтопереробка” припадає більше половини
(у 2010 році – 6028 тон, а в 2009 – 5023 тони). На це виробництво припадає 87,8% від всіх викидів стаціонарних джерел м. Херсона. Іншим значним джерелом забруднення в Херсонській області є ТЕС – 232 тонни на
2010 рік.
За даними Головного управління статистики у Херсонській області у
2010 році у повітря надійшло 74,2 тис. тон забруднюючих речовин, що на
6,2 тис. тон менше ніж у 2009 році .
Постійні атмосферні забруднення несприятливо впливають на загальне захворювання населення. Доведено прямий зв’язок між інтенсивністю
забруднення повітря і станом здоров’я, а також ростом хронічних неспецифічних захворювань, зокрема таких, як атеросклероз, хвороби серця,
рак легенів тощо. Забруднене повітря значно знижує імунітет. Забруднення впливають на органи дихання, сприяючи виникненню респіраторних
захворювань, катарів верхніх дихальних шляхів, ларингіту, ларинготрахеї-
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ту, фарингіту, бронхіту, пневмонії. Вони спричиняють серцево-судинні та
інші захворювання, зумовлюють виникнення віддалених наслідків, тобто
мутагенну, канцерогенну, гонадотоксичну, тератогенну, алергенну, ембріотоксичну і атеросклеротичну дію.
За даними Головного управління статистики у Херсонській області
найпоширенішими хворобами за останні 16 років є хвороби органів дихання.
Захворюваність населення можна вважати найчутливішим показником, який характеризує вплив середовища на людину. Демографічна ситуація в Херсонській області залишається найбільш складною і відносно
однорідною в межах області. Для області характерним залишається природне (– 5,9 %) та механічне (– 2,7 %) зменшення населення. В області
немає районів чи міст де б спостерігається природний приріст населення.
Рівень народжуваності в області знаходиться в межах від 9,2 % (Верхньорогачицький район) до 13,0 % (Чаплинський район), рівень смертності
відповідно від 14,9 % (м. Херсон) до 21,2 % (Верхньорогачицький район).
На 1 січня 2011 р. в області, за оцінкою, проживало 1088,2 тис.
осіб. Впродовж 2010 р. чисельність наявного населення зменшилася на
5194 особи, що у розрахунку на 1000 жителів становило 4,8 особи. Зменшення відбулося як за рахунок природного скорочення на 4044 особи, так
і міграційного – на 1150 осіб. Порівняно з 2009 р. обсяг природного скорочення зменшився на 516 осіб.
Рівень смертності, в цілому по області, порівняно з 2009 р. зменшився з 15,4 до 15,1 померлих на 1000 наявного населення. Проте у Великолепетиському районі цей показник був у 1,3 рази більше, ніж по Чаплинському району (відповідно 18,3 % та 13,7 %) [2, 4].
Виходячи, з досліджуваних даних, чітко видно, що людству слід
схаменутися і звести до мінімуму свій вплив на атмосферне повітря. І ця
проблема має не регіональних характер , а глобальний.
Сьогодні в результаті антропогенної діяльності утворюється така
велика кількість забруднень, що атмосфера вже не здатна самоочищатися
і потребує спеціальних заходів з охорони, як технічних та і ефективних:
Технічні заходи передбачають перехід на маловідходні технології.
Вони включають у себе комплекс заходів по зниженню втрат на виробництві сировини, палива й енергії; повторне використання відходів або безпечне їх повернення в навколишнє середовище. Створення таких технологій
пов’язане з розробкою принципово нових засобів виробництва, повною
перебудовою традиційної технології. Одним з основних напрямів у розвитку маловідходних технологій є утилізація викидів, комплексне використання сировини і матеріалів, створення виробництва із замкненим циклом,
без викидів в атмосферу та скидання зі стічними водами особливо шкідливих речовин. Для очищення викидів споруджують різні очисні споруди –
фільтри-уловлювачі для газоподібних речовин і пилу. Багато з пристроїв
для очищення викидів від токсичних речовин засновані на принципах
абсорбції та адсорбції.
До ефективних заходів оздоровлення повітряного басейну належить винесення виробництв із найбільш шкідливими викидами за межі
міст, ліквідація дрібних котелень і створення централізованих котелень із
високими трубами, широке використання газового, низькосірчистого і
малозольного видів палива.
Завдяки містобудівним заходам здійснюється дисперсне розміщення
промислових підприємств, створюють у містах санітарно-захисні зони,
насаджують зелені насадження. Санітарно-захисні зони – це ділянки землі
навколо підприємств, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людини. Їх розташовують з підвітряного
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боку підприємств і часто засаджують деревами і чагарниками. В залежності від шкідливості виробництва розрізняють п’ять класів санітарнозахисних зон: 1-й – 1000 м, 2-й - 500 м, 3-й – 300 м, 4-й – 100 м, 5-й – 50
м [3].
Глобальна проблема екологічного забруднення буде існувати до
тих пір, поки все людство не об`єднається для її вирішення, тому що від
цього належить майбутнє наступних поколінь. Як говорить древня індійська сентенція: «Природа - це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те що ми взяли у позику від нащадків».
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІКОВИХ ДУБІВ ЗІНЬКІВЩИНИ –
БОТАНІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ
Лукаш О., Харченко Л., Стецюк Н.О.
Зіньківська спеціалізована школа I-III ступенів №2 Полтавської області
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Для Полтавщини широколистяні ліси із едифікаторною роллю дуба
звичайного є зональним типом рослинності, і дуб, як деревна порода, в
регіоні є аборигенним видом, що засвідчує його поважний вік у нашій
місцевості. Досить часто поодинокі дуби (або їх групи) є останцями дібров,
які були поширені на територіях, які нині зайняті сільськогосподарськими
угіддями, забудовами та ін. Оскільки дуб є символом міцності, довголіття,
саме його висаджували на честь значних подій, як то є навіть народження
людини. Нині досить часто вікові дуби зустрічаються на території Полтавської області. Більшість із них на сьогодні заповідані і є ботанічними
пам’ятками природи. Такі об’єкти у локальній природно-заповідній мережі
Зіньківського району відсутні.
Нами впродовж 2009-2012 рр. здійснена робота із виявлення, обстеження та обґрунтування доцільності збереження та охорони вікових
дубів на території Зіньківського району, а саме в селах Ступки, Малі Будища, Лютенські Будища, Петрівка, Бобрівник та Ланьки. Дослідження
проводилося в два етапи. На першому етапі (2009-2010 рр.) виявлено і
описано 12 вікових дерев дуба звичайного, за результатами чого підготовлено наукові обґрунтування доцільності їх заповідання в статусі ботанічних пам’яток природи місцевого значення; питання винесено за нашою
ініціативою на сесії Шилівської, Малобудищанської, Лютенськобудищанської сільських рад й отримано позитивні рішення землевласників. На другому етапі (2011-2012 рр.) виявлено ще п’ять дерев дуба звичайного в
селах Бобрівник та Ланьки, проведено обстеження вікових дерев, розроблені наукові характеристики на них, підготовлені наукові обґрунтування
доцільності їх заповідання.
Опис вікового дерева здійснювався за такими показниками: вік дерева, висота, охоплення стовбура, форма крони (овальна, куполоподібна,
колоноподібна), стан рослини (незадовільний, задовільний, добрий, без
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ознак ослаблення, ослаблений, дуже ослаблений, всихаюча, свіжий сухостій, старий сухостій); плодоношення (відсутнє, слабке, середнє, сильне);
захворювання та пошкодження (наявність дупел, сухих гілок, плодових тіл
трутових грибів та ін.). Оцінку їх сучасного біологічного та екологічного
стану надаємо за чотириступеневою оціночною шкалою деревних рослин.
За результатами досліджень наводимо характеристики на об’єкти.
Дерево дуба звичайного знаходиться в с. Ступки Зіньківського району між подвір’ям колишньої школи та домоволодінням Захарченка Миколи Макаровича. Землекористувач – Проценківська сільська рада. Висота
дерева – 25,6 м, охоплення стовбура – 4,0 м. Проекція крони:: Пн. – 8 м;
Пд. – 4 м; Зх. – 9 м; Сх. – 4 м. Крона неправильної форми внаслідок враження дерева блискавкою близько 40 років тому (зі слів громадянина
М.М. Захарченка) на висоті 5 м. Наявна значна кількість сухих гілок 3-го,
4-го, 5-го порядків. Перше галуження крони відмічене на висоті 4,5 м.
Дерево має масивний стовбур. На висоті до 4 м порожнин, шляхом простукування, не виявлено. Стан дерева задовільний. Зі слів місцевого жителя
Миколи Макаровича Захарченка, цього дуба пам’ятає його дідусь (ще з
середини XIX ст.). Виходячи зі слів Захарченка М. М. та спираючись на
формулу з визначення віку дерева (I=K×C, де I – вік дерева, К – коефіцієнт, С – охоплення стовбура дерева) орієнтовний вік дерева – 400 років.
Воно екологічну й краєзнавчу цінність. Його біолого-екологічний стан є
задовільним.
Вікове дерево дуба звичайного знаходиться в селі Петрівка на відстані 20 метрів на північ від подвір’я сільського клубу. Землекористувач –
Шилівська сільська рада. Площа – 0,02 га, висота – 28 м, охоплення стовбура – 4,1 м, діаметр – 1,3 м, орієнтований вік – 410 років, біологоекологічний стан – добрий. За переказами старожилів, історичне минуле
села Петрівка пов’язане із паном Черненком, який звів маєток ще за часів
кріпацтва. Будинок зберігся і до цього часу – нині це приміщення сільського клубу. Сам господар проживав у м. Полтава, а до Петрівки приїздив
відпочивати та займатися господарством. Із народженням сина пан саджав
дуба, а якщо народжувалася донька – клена. За переказами, дубів росло
три. Яка доля спіткала інших – невідомо, але довго поруч із дубом був
величезний пень. Дерево має екологічну й історико-культурну цінність.
Вікове дерево дуба звичайного знаходиться в с. Малі Будища на
території господарського подвір’я сільськогосподарського ТОВ «Околиця»
(Малобудищанська сільська рада). Площа – 0,02 га, висота дерева – 19 м,
орієнтовний вік – 380 (±5) років, біолого-екологічний стан – добрий. Перше галуження відмічено на висоті 2,3 м. Дерево має рівномірно розгалужену з потужними боковими гілками крону. Дуб рясно плодоносить. Зі слів
місцевих краєзнавців, цей дуб знаходився на землях козаків роду Мокляків. Весь куток села пізніше звався «Мокляківщина». На початку XX ст.
заможні родини Мокляків були розкуркулені, а земля перейшла в колгоспну власність. У місцевості, де росте цей дуб, згадується окраїна великого
лісу. Потім від нього залишився перелісок, а в наш час – лише цей дуб.
Дерево має екологічну й краєзнавчу цінність.
Група із дев’яти вікових дерев дуба звичайного знаходиться в с.
Лютенські Будища. Землекористувач – Лютенсько-Будищанська сільська
рада. Територіально дерева знаходяться: на території дільничної лікарні
(одне дерево); за територією лікарні ближче до артезіанської шпари (одне); в сільському парку біля магазину (одне); в сільському парку біля
меморіального комплексу загиблим воїнам у роки Великої Вітчизняної
війни (одне); в парку за 20 м від дороги «Лютенські Будища – Бірки»
(три); в парку за 70 м до адміністративного будинку ЛютенськоБудищанської школи (два). Висота дерев знаходиться в межах 18-24 м,

135

обхват – 2,35-3,1 м; орієнтовний вік – 245-310 років. На більшості дерев
виявлені незначні пошкодження, сухі гілки і плодові тіла трутових грибів.
Їх біолого-екологічний стан – задовільний, крім дуба, що знаходиться на
території дільничної лікарні, – він у доброму стані.
Вікові поодинокі дуби виявлені й обстежені нами в с. Бобрівник або
на його околицях: на території дитячого садка; за 200 м від церкви; біля
житлових будинків на відстані 5 м від грунтової дороги; на південній околиці села за 10 м від лісу. Висота дерев знаходиться в межах 21-27 м,
обхват стовбура – 2,95-3,6 м, орієнтовний вік 290-360 років. На нашу
думку, останній об’єкт є одним із найстаріших дерев Зіньківщини. Дерева
мають задовільний та добрий стани.
Вікове дерево дуба звичайного знаходиться в с. Ланьки (Пишненківська сільська рада) на кинутій садибі Мірошніченко Олени. Висота
дерева – 20 м, охоплення стовбура – 3,3 м, орієнтовний вік – 320 років,
біолого-екологічний стан –добрий. Дерево добре плодоносить.
Таким чином, досліджувані вікові дерева Зіньківщини мають добрий
та задовільний стан. Так як усі вони є деревами-довгожителями, їх поважний вік складає 245-410 років, і вони, певним чином, пов’язані з історією
місцевостей (одні є залишками природних зведених дібров, інші – висаджені місцевими жителями), маємо підстави рекомендувати взяти їх під
державну охорону шляхом оголошення ботанічними пам’ятками природи
місцевого значення як унікальні природні об’єкти, що мають особливе
наукове, естетичне та пізнавальне значення. Це є актуальним для району
ще й тому, що показник заповідності його становить лише 1,02%, тоді як
на Полтавщині за останні 15 років він зріс майже в 5 разів (від 0,2% до
4,95%). Природно-заповідна мережа Зіньківського району потребує оптимізації як у відношенні кількісного та якісного складу об’єктів, так і збільшення площі природно-заповідного фонду району за рахунок розширення
меж існуючих та створення нових об’єктів, зокрема й ботанічних пам’яток
природи. Ми свідомі того, що створення навіть 17 ботанічних пам’яток
природи суттєво не підвищить показник заповідності для району, оскільки
їх загальна площа буде складати лише 0,34 га (виходячи з того, що проекція одного дерева в середньому становить 0,02 га), однак це дозволить
зберігати пам’ять природи Зіньківщини – дуби-патріархи.

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ГІГРОФІТОНУ
(HYGROPHYTON - HY) УРБАНОФЛОРИ МИКОЛАЄВА
Мельник Р.П.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Одним із елементів сучасного флористичного дослідження є встановлення комплексної диференціації флори в межах дослідженої території.
Під екофлоротопологічним комплексом ми розуміємо флористичне утворення топологічного рівня, що включає весь комплекс біорізноманіття, яке
являє собою сукупність локальних популяцій, що мають схожі адаптивні
ознаки, набуті в ході тривалої екологічної еволюції і утворюють певні
еколого-ценотичні спільності на основі екологічної відповідності умовам
сучасних місцезростань [1].
Екофлоротопологічний комплекс є найменшим флористичним утворенням внутрішньої диференціації регіональної флори. Він приурочений до
найменшої структурної одиниці ланшафту – мікроекотопу – однорідного
елементу рельєфу з однаковим мікрокліматом, вологістю та грунтом.
Об`єднання екологічно детермінованих мікроекотопів, які утворюють
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урочище з однорідною формою рельєфу, однотипним субстратом та які
мають загальну направленість та інтенсивність сучасних фізикогеографічних процесів, розглядаються як екофітони. Об`єднання подібних
екофітонів в межах місцевості, флористичний склад яких детермінується
головними лімітуючими факторами макроекотопів (літологічним складом,
характером зволоження, мікрокліматичними умовами, хімізмом грунтів та
ін.), однотипних урочищ, а також ценотичними умовами та генезисом,
називається екоценофітоном [1].
Гігрофітон розглядається нами як складна природна єдність взаємозв`язаних і взаємодіючих мікрофлорокомплексів, облігатно пов`язаних
з умовами надмірного зволоження і тимчасового затоплення видів. На
території міста Миколаєва представлений в заплаві річки Інгул та частково
вздовж берегів річки Південого Бугу.
Систематична структура. Hy налічує 297 видів, що належать до 171
роду, 54 родин ( 32,7% видів, 38,7% родів, 54,0% родин урбанофлори
вцілому). Спектр провідних родин гідрофітону відрізняється від такого
урбанофлори та інших екоценофітонів і має яскраво виражені бореальні
риси. Співвідношення між видовим складом провідних родин свідчить про
бореальний характер гідрофітону, це виражається в домінуванні таких
родин: Poaceae (11,8%), Cyperaceae (8,4%), Chenopodiaceae (5,7%). В
спектр перших десяти родин Hy також війшла така бореальна родина,
відсутня в систематичному спектрі урбанофлори, як Polygonaceae. Подібність родиного спектру, а також домінування таких родів, як Carex (13
видів), Rumex (8), Juncus, Rorippa, Polygonum (по 6 видів), також властиво
для інших бореальних та неморальних флор [2].
Географічна структура. Ядро гігрофітону утворюють види бореомеридіональної (20,2%), температно-меридіональної (18,8%), бореосубмеридіональної (16,2%) та плюризональної (15,5%) груп ареалів. Характерною особливістю географічного спектру є значне переважання
циркумполярних (22,2%) та євразійських ( 16,2%) видів. В розподілі видів
за кліматичними типами ареалів переважають індиферентні, їх налічується
182, або 61,3%.
Біоморфологічна структура. Характерною рисою даної структури є
найменша участь в гігрофітоні, порівняно з іншими екоценофітонами міста,
трав’янистих монокарпіків (32,3%), зокрема малорічників (7,4%), а також
стрижнекореневих (45,1%). В біоморфологічних спектрах велике представництво мають трав’янисті полікарпіки (58,9%), літньозелені (62,9%),
напіврозеткові (44,8%) і безрозеткові (43,7%) види. Все це пояснюється
місцезростанням рослин – в умовах надмірного зволоження.
Екологічна структура. Провідним екологічним чинником в Hy, який
впливає на розподіл видів, є гідрологічні та едафічні умови. Серед гігроморф домінують гігрофіти (104 види) та мезофіти (77 видів). Геліофіти
(127 видів) та сциогеліофіти (116 видів) домінують серед геліоморф. Для
гігрофітону характерно переважання мезотермофітів (244 види) та криптофітів (121 вид).
Таким чином гігрофітон, як інтразональний флорокомплекс нарівні
з урбанізацією приводить до значної модифікації структури урбанофлори,
порівняно із зональними флорами, що проявляється в збільшенні ролі
бореальних родин та родів, видів з літньозеленим характером вегетації,
кореневищним типом надземних пагонів, мичкуватим типом кореневої
системи, гігрофітів та мезофітів, криптофітів, а також до підвищення мезотермофітності та сциофітності флори.
У складі гігрофітону виділяється 4 екофітони.
Ripariophytum – Rpr. Екофітон об`єднує види прибережних екотопів прісних водойм, де рослини зростають в умовах достатнього чи надмі-
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рного зволоження. Він налічує 215 видів судинних рослин, які належать до
127 родів, 48 родин. Даний екофітон має яскраво виражені бореальні
риси. Головним проявом таких рис є домінування в родинному спектрі
Cyperaceae, видів з циркумполярним типом ареалу, коротко- та довгокореневищних видів, гігрофітів, мезотермофітів та криптофітів.
Plavnephytum – Plv. Екофітон високостебельних, переважно кореневищних криптофітів, що формується в умовах надмірного зволоження,
зумовленого періодичним затопленням знижених ділянок заплави р. Інгул.
Даний екофітон налічує 46 видів, які належать до 36 родів, 25 родин.
Даний екофітон представлений виключно трав`янистими полікарпіками,
характеризується великим відсотком видів з температно-меридіональної
групи ареалів. В біоморфологічній структурі переважають види з довгокореневищним та короткокореневищним типом надземних пагонів, а екологічний спектр характеризується найбільшою кількістю гігрофітів, мезотермофітів та криптофітів, що вказує на тісні бореальні зв`язки та перезволожений характер екофітону.
Runcatiohygrophytum – Rhy. Екофітон перезволожених антропогенних екотопів розглядається як рункатіогігрофітон. Даний екофітон налічує
128 видів, які належать до 97 родів, 33 родин. Порівняння структурних
показників даного екофітону з таким для Rpr та Plv показує, що їх антропогенна трансформація призводить до збільшення ролі гемікосмополітів,
трав`янистих монокарпіків, однорічників, видів без кореневищ та з трижневим типом кореневої системи, ксеромезофітів та мезофітів, геліофітів,
мегатермофітів та терофітів.
Halopratophytum – (Hpr). Екофітон, який об’єднує види рослин, що
зростають на зволожених галофітних ділянках заплави р. Інгул. Hpr налічує 51 вид, який належить до 40 родів, 18 родин. В географічному спектрі
переважають
види
з
температно-меридіональної
та
температносубмеридіональної груп ареалів. Характерна риса біоморфологічної структури – майже однакова кількість монокарпіків та полікарпіків. Цей екофітон налічує найбільшу кількість розеточних видів. В екологічній структурі
переважають мезотермофіти, геліофіти; однакова кількість гемікриптофітів
та терофітів.
Більшість змін структурних показників флори гігрофітону в результаті антропогенного впливу вказує, що урбанізація приводить до уніфікації
флори, яка виражається в стиранні природної диференціації фітобіоти.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ФЛОТАЦІЇ
ГІДРОКСИДІВ
Нестер А.А.
Хмельницький національний університет
Стан водного середовища та використання води є проблемою
України та світу. Із промисловими стічними водами у різні водойми (моря,
озера, річки, водосховища) поступає така велика кількість іонів важких
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металів (IBM), що вони стають суттєвою перешкодою в життєдіяльності
живих організмів. Згідно шкали стрес-факторів за дією на людський організм IBM висуваються на перше місце (135 балів), залишаючи далеко
позаду такі фактори, як шумові ефекти, радіоактивні відходи, хімічні добрива. Метал попадає в біохімічний цикл перетворень елементів, а так як
IBM є потенційно токсичними, то можуть нанести шкоду живим організмам
води чи суші.
Аналіз патентної і науково-технічної літератури показав, що питаннями очищення промивних вод та відпрацьованих водних розчинів, які є
серйозними забруднювачами, впритул не займаються [I].
Враховуючи викладене, поставлена задача вивчення можливості
застосування напірної флотації для вилучення гідроксидів металів при
електрохімічному очищенні промивних вод гальванічних цехів.
Досліди проводилися в лабораторних умовах у статичному режимі
на штучно приготовленому розчині гідроксиду заліза (ІІІ) з концентрацією
по 100 мг/л. Досліджувалися дві схеми флотації: пряма і з робочою
рідиною.
При вивченні прямої флотації досліджували ефективність вилучення гідроксиду заліза в залежності від наступних параметрів: - тиску насичення; - тривалості насичення рідини повітрям; - тривалості флотаційного
розділення.
При вивченні процесу флотації за схемою з робочою рідиною досліджували ефективність вилучення гідроксиду заліза залежно від наступних
факторів:
− тиску насичення; - рециркуляційних відносин; - тривалості
флотаційного розділення;
− час утворення пластівців суспензії гідроксиду заліза перед
змішуванням з робочою рідиною; - лужності робочої рідини.
Методика досліджень викладена нижче. Дослідження проводилися
в флотаційній колонці висотою 400мм і розмірами в плані 50x100мм. Насичення робочої рідини повітрям виконували в напірному баку ємністю 2,5л
за допомогою компресора. Дослідження проводили на модельній суспензії,
яку отримували шляхом розчинення солі FeCl3 у водопровідній воді і підлужування до значення рН близького до 10,0 розчином NaOH. Концентрація солі була прийнята 100мг/л по Fе3+.
При дослідженні прямої флотації про її ефективність судили за обсягом утворення шламу і осаду. Вимірювання об'єму шламу і осаду виконували в різні моменти часу після випуску водо-повітряної суміші в флотаційну колонку. Тривалість флотаційного розділення при цьому змінювалася від 0 до 15 хв. Обсяг суспензії під флотаційною колонкою становив 1,51,6 л. Тиск насичення рідини змінювали в межах 0,05-0,4 МПа при тривалості насичення рідини повітрям 5хв. Вплив тривалості насичення рідини
повітрям на ефективність флотації досліджували при тиску насичення 0,15
і 0,25МПа. Час перебування рідини в напірному баку змінювали в межах
0,5-5хв.
При дослідженні флотації з використанням робочої рідини в якості
останньої використовували 0,01Н розчин NaOH приготовлений на водопровідній воді. При проведенні дослідів в напірний бак заливали 2л 0,01Н
розчину NаOH і насичували повітрям під різним надлишковим тиском протягом 3хв. Флотаційну колонку заповнювали розчином FeCl3 в кількості
1,5л, приготованим на водопровідній воді і, яка містить 100мг/л Fe3+.
Утворені пластівці Fe(OH)3 дисперговані шляхом інтенсивного перемішування суспензії. За 1 хв. до випуску в нижню частину колонки робочої
рідини з напірного бака перемішування припиняли, що забезпечувало
постійну тривалість флокуляції рівну 1 хвилині.
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У напірному баці створювали надлишковий тиск 0,1; 0,15; 0,25;
0,4 МПа. При кожному значенні тиску флотацію здійснювали при різному
рециркуляційному співвідношенні, яке змінювали шляхом випуску в колонку різного обсягу робочу рідину при постійному початковому обсязі
рідини в колонці 1500мл. Величина рН рідини під флотаційною колонкою
після впуску робочої рідини становила 7,0-8,7.
При вивченні впливу часу утворення пластівців на ефективність
флотації досліди проводили при тиску насичення робочої рідини 0,15 МПа
і тривалості насичення 3хв. Час утворення пластівців змінювали в межах
15-180секунд. Рециркуляційні співвідношення не змінювалося і було
близьким до оптимального значення, встановленого в результаті досліджень.
При вивченні впливу на ефективність флотації лужності робочої
рідини досліди проводили при тиску насичення робочої рідини 0,15МПа і
тривалості насичення 3хв. Час утворення пластівців становив 1хв. Рециркуляційні співвідношення витримували близьким до його оптимального
значення при даному тиску насичення.
У напірний бак заливали 2л водопровідної води, насичували повітрям, після чого порцію робочої рідини випускали в колонку з суспензією
гідроксиду заліза. Потім в напірний бак додавали 50мл 2н розчину NaOH і
воду до загального обсягу рідини в баку, рівного 2л. Після випуску чергової порції робочої рідини у флотаційну колонку в бак додавали знову 50мл
2н розчину NaOH та водопровідну воду, доводячи об'єм рідини в баку до
2л. Таким чином у кожному наступному досліді лужність робочої рідини
була вищою, ніж у попередньому.
При вивченні процесу флотації гідроксиду заліза з використанням
робочої рідини про ефективність флотації судили по зміні в часі обсягу
шламу, осаду і за швидкістю підйому кордону розділу.
Крім того, після 15-хвилинного флотаційного розділення виміряли
рН і концентрацію загального заліза в освітленій рідині за загальноприйнятими методиками.
Висновки. 1. Результати досліджень і вивчення закономірностей
процесу при прямій флотації показали, що поділ в цьому випадку протікає
не стійко, хоча в ряді режимів досягається досить висока якість очищеної
води. Ступінь очищення знаходився в межах 87,7-96,5%. Частина гідроксиду заліза не флотувалася і випадала в осад, обсяг якого становив 0,1 ~
10,3% від обсягу рідини. Разом з тим при тиску насичення 0,25МПа випадання в осад гідроксиду практично не відбувалося. При цьому обсяг флотаційного шламу становив 3,3-8,6%. Більш низький тиск насичення погіршував процес флотаційного розділення і вода після завершення флотації
містила велику кількість великих зважених пластівців.
2. Процес флотаційного розділення при насиченні повітрям робочої
рідини протікає більш ефективно. Тиск насичення в цьому випадку в
меншій мірі впливає на результат флотації.
3. Від тиску насичення і рециркуляційного відношення залежить
зміна швидкості підйому кордону розділу протягом процесу флотаційного
розділення: чим вище тиск насичення, тим швидше досягається максимальна швидкість поділу і величина її зростає з 0,9-1,0 (0,1МПа) до 3,03,2мм/с (0,4МПа).
4. Тривалість утворення пластівців неоднозначно впливає на показники флотації, хоча при часі флокуляції менш 15с освітлення води
практично не відбувалося і в ній знаходилися великі пластівці гідроксиду
заліза, які поступово випадали в осад.
5. Тривалість флокуляції більше 30 сек. практично не впливає на
показники флотації. Однак флокуляція більше 120 сек негативно впливає
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на флотаційний процес
Дослідження в даному напрямку повинні бути направлені на дослідження системи з метою відбору економічно вигідних варіантів.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ЙОГО ВПЛИВ
НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В
УМОВАХ ХЕРСОНЩИНИ
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Херсонський державний аграрний університет
На сучасному етапі, на початку третього тисячоліття необхідно забезпечити виробництво екологічно-безпечними продуктами харчування,
зберегти родючість ґрунту і захистити від забруднення різними хімічними
полютантами.
Враховуючи кризові періоди незалежної України, реорганізації в
сільському господарстві, необхідно розробити оптимізовані, екологобезпечні технології вирощування сільськогосподарських культур для різних зон, в тому числі і для південного Степу, до якого відноситься і
Херсонська область.
Базові технології базуються на перевертанні пласта ґрунту, широкому застосуванні хімічних засобів захисту рослин, багаторазових операціях під час підготовки площ до сівби тощо. Все це призводить до ерозії та
деградації ґрунтів, погіршення якості продукції, забруднення ґрунтів радіонуклідами, важкими металами-канцерогенами, пестицидами та різними
хімічними елементами, погіршення здоров’я людини, тому органічне землеробство – це вимога часу.
За останні сто років учений-практик І.Є. Овсінській (1899 рік), потім в п’ятдесяті роки минулого століття Т.С. Мальцев, пізніше Ф.Т. Моргун,
М.К. Шикула, С.С. Антонець поступово впроваджують окремі елементи
технології органічного землеробства. На півдні України, а саме на Херсонщині більше 40 років веде дослідження вчений М.В. Сторчак, де вирощує
озимі культури, багаторічні трави, овочеві, кормові, технічні та інші сільськогосподарські культури в умовах органічного землеробства.
Вперше в умовах Херсонщини ми вивчали вирощування люцерни
на насіння при веденні органічного землеробства.
Дослідження проводили на базі фермерських господарств «Екологічне» і «Біологічне» Херсонської області. Використовували стандартні
методики дослідної справи. В дослідах вивчали люцерну на насіння, озиму
пшеницю та інші, які входили до сівозміни. Отримані в дослідах дані обробляли, використовуючи методи дисперсійного та статистичного аналізу.
Головне в органічному землеробстві – це сівозміна, тому люцерну
на насіння висівали після озимої пшениці, яку збирали на зерно.
Обов’язково літній посів з мінімальною нормою висіву 0,5 кг/га при широкорядному посіві 120*60 см.
При вирощуванні люцерни на насіння ґрунтових гербіцидів не використовуємо, застосовуємо біопрепарати і репелент, не токсичні десиканти.
Основна підготовка ґрунту – це дискування ґрунту на глибину 5-6
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см замість оранки на глибину 25-27 см. Застосовуємо мікрозаказники для
запилення люцерни з використанням диких бджіл. Позакореневе живлення здійснюємо біопрепаратом фероцином в кінці фази бутонізації – на
початку цвітіння люцерни. Десикація посіву здійснювалася тільки водою
Сиваша, не використовуючи реглон та інші хімічні препарати. Обов’язково
виконуємо міжрядні обробки посіву як в період вегетації, так і після збирання насіння. Практично використовуємо нову еколого-безпечну технологію, яка завдяки найкращому сорту люцерни Ярославна формує два
врожаї насіння за вегетацію (табл. 1). Провели розрахунки економічної
ефективності еколого-безпечної технології вирощування (табл.. 2).
На основі проведених досліджень можна стверджувати, що оптимізована технологія вирощування двох врожаїв насіння люцерни при веденні органічного землеробства є новою розробкою, яка не має аналогів в
південному Степу України.
Таблиця 1
Оптимізована технологія на еколого-безпечній основі
по формуванню двох врожаїв за вегетацію при веденні
органічного землеробства (2006-2010 рр.)
Сорт

Технологія

Глибина
обробітку
грунту, см

Десикація
посіву

Надєжда

Звичайна (базова)

25-27

Без десикації

Ярославна

Оптимізована при
веденні органічного землеробства

5-6

Водою Сиваша, 200 л/га

Врожайність,
ц/га
1 врожай за
вегетацію
1,82-1,96
2 врожаї за
вегетацію
7,15-7,28

Таблиця 2
Економічна ефективність оптимізованої еколого-безпечної
технології при вирощуванні двох врожаїв насіння люцерни
при веденні органічного землеробства
Показники

1,96
1380
2500
704,08

Оптимізована
технологія
2008-2010 рр.
7,28
1921
2500
263,87

4900

18200

3520
255,07

16276
847,40

Звичайна технологія
2008-2012 рр.

Врожайність насіння, ц/га
Всього витрат на 1 га, грн.
Вартість 1 ц насіння, грн.
Собівартість 1 ц насіння, грн.
Вартість продукції, одержаної з 1 га,
грн.
Чистий прибуток з 1 га, грн.
Рентабельність, %

Отже, можна зробити наступні висновки:
1. Оптимізація органічного землеробства і його вплив на екологічний стан навколишнього середовища є ефективним при вирощуванні люцерни на насіння в умовах крапельного зрошення на Херсонщині.
2. За результатами здійснених заходів і впровадженої нової технології в галузі насінництва люцерни буде досягнуто стабілізації та збільшення валових зборів насіння люцерни в умовах органічного землеробства.
У подальшому плануємо вивчати підвищення насіннєвої продуктивності люцерни в умовах органічного землеробства на крапельному зрошенні південного Степу України.
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ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ В ЗАПОВІДНИКУ «КАМ’ЯНІ
МОГИЛИ»
Палій А.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет
«Кам’яні Могили» — відділення Українського державного степового
природного заповідника, яке розташоване на межі Донецької та Запорізької областей уздовж лівої притоки ріки Берди - Каратиш. Заповідник заснований 5 квітня 1927 р.
«Кам’яні Могили» - це скельні виходи висотою 50-70 м серед степу,
які утворилися 2 млрд. років тому через виверження вулкана. Вказана
ділянка характеризується багатим видовим різноманіттям флори (484
види) та фауни. У заповіднику налічується 23 види флори, занесених до
Червоної книги України
Згідно функціонального зонування територія відділення віднесена
до заповідної зони заповідника через свою природну та історичну цінність.
Така специфічність, в свою чергу, потребує постійної охорони. Для її забезпечення створена охоронна зона та встановленні інформаційні знаки.
Не менш важливою, з точки зору охорони, є проведення еколого просвітницької роботи. Слід зазначити, що на території одним з методів
природоохоронної пропаганди, який сприяє збереженню природної і культурної спадщини, є еколого-освітня діяльність. Вона є регламентованою і
для місцевого населення є одним з ефективних профілактичних заходів
щодо запобігання порушень заповідного режиму, а також важливим фактором покращення екологічної культури.
Враховуючи специфічність тієї чи іншої природно-заповідної території, слід розробити ефективні методи, засоби та шляхи охорони. Особливо це стосується степових заповідних територій, які піддались найбільш
сильному антропогенному впливу. Такі чинники як розорювання, зрошення, забудова, вплив хімічних реагентів, монокультура, вітрова та водна
ерозія, збіднення генетичної різноманітності, поставили на межу існування
степові екосистеми.
Разом з тим жорстка охорона природних комплексів призводить до
занепаду степових екосистем. Насамперед, це відображається на заростанні степових екосистем чагарниками. Відповідно, окрім існуючих заходів
з обмеження природокористування на території, слід впроваджувати різноманітні біотехнічні заходи, які спрямовані на відновлення степових
екосистем. До них слід віднести регламентований випас копитних тварин,
контрольовані пали, сінокосіння.
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ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО
ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ»
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
У відповідності до Закону України «Про природно-заповідний фонд
України» на території регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» з
урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів,
встановлений диференційований режим щодо його охорони, відтворення
та використання згідно з функціональним зонуванням (таблиця 1).
Таблиця 1
Зонування території РЛП «Гадяцький» в розрізі землевласників та землекористувачів
Землевласники
та
землекористувачі
Бобрицька с/р
Вельбівська с/р
Гадяцька м/р
Гречанівська с/р
Книшівська с/р
Краснолуцька с/р
Лисівська с/р
Лютенська с/р
Плішивецька с/р
Рашівська с/р
Римарівська с/р
Сарівська с/р
Сватківська с/р
Соснівська с/р
ДП «Гадяцький
лісгосп»
ДЛГП «Полтаваоблагроліс»
РАЗОМ
%

заповідна
–
158,9
–
–
–
78,6
–
73,0
–
–
–
27,8
–
–
48,0

Зона, ( га )
регульостаціонаваної
рної
рекреації
рекреації
–
–
51,1
–
42,1
6,4
–
–
77,1
–
–
–
54,3
–
10,8
–
29,7
–
60,8
–
–
–
68,1
–
–
–
38,1
–
115,0
–

господарська

Всього

366,0
716,0
71,5
110,0
737,3
322,4
625,7
608,2
349,3
802,4
272,0
1410,1
101,8
411,9
3603,0

366,0
926,0
120,0
110,0
814,4
401,0
680,0
692,0
379,0
863,2
272,0
1506,0
101,8
450,0
3766,0

–

–

–

1355,9

1355,9

386,3

547,1

6,4

11863,5

3,0

4,3

0,1

92,6

12803,
3
100,0

Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш
цінних природних комплексів, режим якої визначається відповідно до
вимог, встановлених для природних заповідників. У межах РЛП «Гадяцький» у заповідну зону включені: заповідне урочище «Гадяцький бір» (у
межах ДП «Гадяцький лісгосп», площа 48,0 га), ботанічний заказник «Пісоцько-Конькове» (землі запасу Сарівської с/р – 27,8 га та Лютенської с/р
– 73,0 га), ботанічний заказник «Зозулинцеві луки» (землі запасу Краснолуцької с/р – 44,5 га), гідрологічний заказник «Болото Моховате» (землі
запасу Краснолуцької с/р – 34,1 га) та урочище «Вельбівські Луки» (землі
запасу Вельбівської с/р – 158,9 га).
Зона регульованої рекреації призначена для проведення коротко-
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строкового відпочинку та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць. У цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок. У ній забороняються рубки лісу головного користування, промислове рибальство,
мисливство, інша діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони. У межах парку, у цю зону,
включена р. Псел та заповідне урочище «Галочка».
У зону стаціонарної рекреації включено 6,4 га берегової лінії р.
Псел у межах земель запасу Гадяцької міської ради. Ця зона призначена
для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об'єктів обслуговування
відвідувачів парку. В ній забороняється будь-яка господарська діяльність,
що не пов'язана з цільовим її призначенням.
Господарська зона призначена для проведення господарської
діяльності, спрямованої на виконання покладених на парк завдань, знаходяться об'єкти комунального призначення парку, а також землі інших
землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких
господарська та інша діяльність здійснюється з додержанням вимог та
обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних
заповідників.
На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та
господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або
може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території РЛП «Гадяцький».

ЕКСПЛІКАЦІЯ УГІДЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО
ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ»
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Регіональний ландшафтний парк «Гадяцький» організований
07.12.2011 року рішенням VIII сесії Полтавської обласної ради шостого
скликання. Це четвертий природно-заповідний об’єкт даної категорії створений в області після Диканського, Кременчуцьких плавнів та Нижньоворсклянського. Парк, площею 12803,3 га, знаходиться в адміністративних
межах Гадяцької міської та 13 сільських рад (таблиця 1).
Таблиця 1
Експлікація угідь в розрізі сільських рад, ( в га )
Користуван- рілля сіножаня
ті
Бобрицька с/р
–
277,8
ДП *
–
–
ДЛГП **
–
–

пасовища
41,5
–
–

ліси
–
294,0
59,0

шляхи
1,1
–
–

болота
24,0
–
–

вода інші Всього
20,7
–
–

0,9
–
–

366,0
294,0
59,0

Вельбівська
с/р
ДП
ДЛГП

–

586,2

111,8

69,8

4,5

72,3

73,1

8,3

926,0

–
–

–
–

–
–

365,0
87,5

–
–

–
–

–
–

–
–

365,0
87,5

Веприцька с/р
ДП
Гадяцька м/р
ДП

–
–
–
–

–
–
31,0
–

–
–
18,0
–

–
153,0
42,0
28,5

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
29,0
–

–
–
–
–

–
153,0
120,0
28,5
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Гречанівська
с/р
ДП
Книшівська
с/р
ДП
Краснолуцька
с/р
ДП
ДЛГП
Лисівська с/р
ДЛГП
Лютенська с/р
ДП
ДЛГП
Плішивецька
с/р
Рашівська с/р
ДЛГП
Римарівська
с/р
ДЛГП
Сарівська с/р
ДП
ДЛГП
Сватківська
с/р
ДП
ДЛГП
Соснівська с/р
ДП
ДЛГП
Разом

5,0

–

84,8

6,4

2,0

–

9,8

2,0

110,0

–
–

–
435,7

–
225,4

144,5
–

–
–

–
76,2

–
77,1

–
–

144,5
814,4

–
–

–
65,0

–
23,0

444,0
–

–
7,0

–
261,0

–
45,0

–
–

444,0
401,0

–
–
–
–
–
–
–

–
–
556,0
–
485,0
–
–
217,0

–
–
8,0
–
7,0
–
–
128,0

121,0
230,8
–
236,2
–
1281,6
313,9

–
–
–
–
5,0
–
–

–
–
52,7
–
161,0
–
–
2,0

–
–
60,0
–
32,0
–
–
32,0

–
–
3,3
–
2,0
–
–

121,0
230,8
680,0
236,2
692,0
1281,6
313,9
379,0

–
–
–

619,1
–
128,9

65,9
–
59,9

2,9
119,0
6,3

6,3
–
–

98,4
–
47,0

70,1
–
29,6

0,5
–
–

863,2
119,0
272,0

–
–
–
–
–

–
1013,0
–
–
69,3

–
94,0
–
–
16,1

64,9
9,0
467,6
160,4
–

–
2,0
–
–
0,9

–
243,0
–
–
2,4

–
90,4
–
–
4,7

–
–
–
–
8,4

64,9
1506,0
467,6
160,4
101,8

–
–
–
–
–
5,0

–
–
359,0
–
–
4843,0

–
–
26,7
–
–
964,7

111,0
12,6
–
356,3
71,6
5258,3

–
–
–
–
–
28,8

–
–
–
111,0
–
–
–
12,6
15,6
48,7
–
450,0
–
–
–
356,3
–
–
–
71,6
1055,9 622,2 25,4 12803,3

* – державне підприємство «Гадяцький лісгосп»
** – державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс»
Новостворений ландшафтний парк репрезентує природні комплекси долини р. Псел фактично у межах всього Гадяцького району.

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
КОЛІЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
В Україні збереження біорізноманіття покладено на декілька структур, які мають різне підпорядкування: державну екологічну інспекцію
(структурний підрозділ Мінекології); служби державної охорони природнозаповідних установ (загальнодержавного значення – підпорядковуються
Мінекології, місцевого – територіальним органам самоврядування та
управлінням Мінекології на місцях); державні управління охорони, використання водних живих ресурсів та регулювання рибальства (рибінспекція) – підпорядковується Мінагрополітики України; єгерські служби мисливських господарств (громадські об’єднання, які діють за своїми статутами).
Відповідно, контролюючі структури користуються не тільки загальною нормативно-правовою законодавчою базою, але й внутрішньовідомчими документами, які часто не стикуються між собою, а інколи вступають
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в протиріччя. Така невідповідність стосується й Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) – документа, який повинен
визначати повноваження контролюючих структур та відповідальність
громадян за порушення природоохоронного законодавства.
Ініційовані деякими громадськими організаціями зміни до КУпАП,
які прийняті Верховною Радою наприкінці 2010 р. щодо повноважень
природоохоронних структур, не тільки не покращили стан цього питання,
а навпаки, створили колізію. Ініціатива була направлена, перш за все, на
припинення протиправних дій органів рибоохорони по відношенню до
рибалок-любителів. Згідно внесених змін до ст. 255 КУпАП рибінспекторів
лишили права застосовувати ч. 3 ст. 85, а саме – стягувати з громадян
штрафи у розмірі 3-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на
місці скоєння ними правопорушення. Проте, одночасно не були внесені
відповідні зміни у ст. 240 КУпАП, яка стосується підвідомчості справ про
адміністративні правопорушення органам рибоохорони, що дає їм можливість, фактично, застосовувати ч. 3 ст. 85.
Не менша колізія виникла і для працівників мисливських господарств. Забравши у них можливість застосовувати ч.1 ст. 85 КУпАП, тим
самим відкрили мисливські угіддя для безкарного їх знищення браконьєрами, оскільки, після прийнятих змін, єгер може притягнути до відповідальності порушника лише в тому випадку, коли протиправні дії ним вчинено повторно. Не зрозуміло у який спосіб реєструвати перше правопорушення і звідки буде відомо, що воно вчинено повторно?
Також виникає питання щодо розширення повноважень службам
державної охорони природно-заповідного фонду України, зокрема надавши їм можливість застосування ч. 4 та 5 ст. 85 КУпАП. Це ще одина колізія
тому, що дана стаття має відношення до Правил любительського та спортивного рибальства, а згідно п.1.1 цих же Правил їх дія не поширюється
на природно-заповідні території. Тому, наприклад, у 2010 р. за нашим
поданням апеляційним судом Полтавської області було визнано, що будьякі порушення на території РЛП «Нижньоворсклянський», які пов’язані з
рибним браконьєрством, потрібно кваліфікувати за спеціальною ст. 91
КУпАП. Цим самим створено прецедент щодо правильного трактування
норм закону суддями, які у переважній більшості випадків займали сторону порушників та виносили оправдальні постанови.

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА МЕРЕЖА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ
РОЗБУДОВИ
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Відомо, що євроінтеграція України можлива лише за умови досягнення відповідних стандартів у різних сферах економічного та соціального
розвитку. Одним з найважливіших пріоритетів для більшості країн єврозони є збереження навколишнього природного середовища. Підтвердженням
цього є показник заповідності (відсоток природно-заповідних територій від
загальної площі), який у більшості європейських країн становить 15%
(середній 13%), тоді як в Україні він втричі нижчий.
У відповідності до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) у 2000 році в
Україні був прийнятий Закон України «Про загальнодержавну програму
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»
(далі Програма). Основним завданням Програми є наближення показника
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заповідності країни до європейських стандартів, збільшивши його за цей
період більш ніж у 2 рази. Але, проаналізувавши виконання Програми за
попередні роки зрозуміло, що вона, фактично, носить декларативний
характер. Якщо відсоток заповідності станом на 01.09.2000 р. становив
4%, то на 01.01.2012 р. він лише наблизився до 5%. Тобто, за 11 років в
Україні вдалось збільшити показник заповідності менше ніж на 1%.
Причин інертності розбудови природно-заповідної мережі декілька:
по-перше – складна процедура погоджень з землевласниками та землекористувачами, які, до того ж, побоюються наслідків заповідання (ймовірна
заборона сінокосіння, заготівля деревини, випасання худоби, збору ягід та
грибів, рибальства тощо), по-друге – досить часто органи місцевого самоврядування просто не бажають долучатись до створення природнозаповідних об’єктів, по-третє – відсутні дієві важелі впливу з боку держави
на тих, хто зобов’язаний займатись розбудовою екомережі, але, з різних
міркувань цього не робить.
Проте, на нашу думку, основною причиною, яка практично взагалі
загальмувала процес реалізації Програми є внесення змін у ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» у 2010 році щодо заборони полювання
на природно-заповідних територіях (далі ПЗТ). Така норма не тільки не
вирішує питання охорони та збереження тваринного світу, а навпаки,
посилює напруження у стосунках служб охорони ПЗТ та членів мисливських господарств, угіддя яких розташовані в межах цих територій.
Наразі вже відомі випадки, коли саме з цієї причини, через рішення
судів, призупиняється існування створених об’єктів. Не виключено, що
лобіювання одним з депутатів Верховної ради України питання щодо відміни Указу президента України про створення національного природного
парку «Нижньосульський», який організований на території Полтавської та
Черкаської областей рік тому, матиме такий же наслідок.
Якщо ж бути до кінця справедливим, то разом з забороною полювання потрібно заборонити й любительське та спортивне рибальство,
оскільки ці види діяльності розглядаються як один з видів оздоровлення
на ПЗТ [1]. До того ж згідно з ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» одним із завдань окремих категорій ПЗФ є саме створення умов для
відпочинку та оздоровлення населення.
Крім того є підстави вважати, що любительське рибальство, за певних умов, може нанести більші збитки біорізноманіттю, ніж полювання
(цілорічне, масове, ненормоване та практично неконтрольоване рибальство з застосуванням заборонених знарядь; відлов червонокнижних видів;
засмічення територій тощо).
На відміну від любительського рибальства – полювання, яке переважно дозволялось в господарських зонах поліфункціональних ПЗТ (НПП
та РЛП), проводилось в досить обмежені терміни та на певний видовий
склад, тому не могло суттєво впливати на загальний стан збереження
біорізноманіття. Навпаки, заборона полювання спровокувала різкий ріст
неконтрольованого браконьєрства, якому не можуть протидіяти малочисельні служби охорони природно-заповідних установ.
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ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
ТОКМАЦЬКОГО РАЙОНУ
Радченко Т.А.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Для забезпечення життєдiяльнoстi людствo широко викopистовує
транспорт. Щороку 12 млн. тонн різних хімічних речовин потрапляє до
атмосфери з автомобільними викидами. Основними серед них є: оксид
вуглецю (СО), вуглеводнi, оксиди азоту, сполуки сiрки, тверді частинки,
сполуки свинцю (PbO4) [1].
Токмацький район належить до промислово розвинутих районів і
має розгалужену систему автотранспортних сполучень, що збільшує пересування автотранспорту по території району.
За моїми розрахунками по методиці Скалонома М.В., які проводилися на відрізку дороги Токмак – Запоріжжя в точці виїзду з м. Токмак за 6
місяця (вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий) маємо такі
результати: загальна кількість автомобілів: легкові –118167, автобуси –
1202, важкої вантажності –23957, середньої вантажності –36863, легкої
вантажності –13570.
При розрахунках можна сприйняти такі фактори: відстань між найближчими великими селищами 45 км. Тобто кожен автомобіль повинен був
проїхати не менше цієї відстані щоб потрапити в зону підрахунків. Тож
маємо кількість забруднюючих речовин, що викинули автомобілі за розрахунковий період, кг: CO -44945; NOx -24969; Pb -594; SOx - 1784; тверді
часточки - 1784; альдегіди -1106. Отже, експериментальнo визначено, що
транспoртне навантаження на даній ділянці автoдороги є низьким, а так як
аерація місцевоcті добра та майже відcутні будівлі, то всі шкідливі
речoвини розсіюються в прoсторі не завдаючи шкоди населенню [2].
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Рибалка О.Я.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Високий рівень концентрації промисловості та сільського господарства, екологічно необгрунтована господарська діяльність призвели до
того, що Україна нині є однією з найбільш екологічно неблагополучних
країн Європи. Значно погіршила ситуацію і ядерна аварія на Чорнобильській АЕС.
Аналіз стану навколишнього природного середовища свідчить про
те, що в останні роки суттєвих позитивних зрушень в екологічній ситуації
не сталося, в деяких місцях вона навіть погіршилася.
Певна тенденція до зменшення викидів в атмосферу досягнута за
рахунок зупинки деяких виробництв, що сталося в основному з економічних причин. Водночас, лише в одному Кривому Розі від стаціонарних дже-
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рел щорічно викидається в повітря 1,2 млн. т забруднюючих речовин десята частина всіх викидів в Україні, а загалом шкідливі викиди в атмосферу в Донецькій та Дніпропетровській областях складають більше ніж
половину від загального їх об'єму.
За статистичними даними, скиди забруднених стічних вод у відкриті
водойми із року в рік збільшуються і обчислюються мільярдами кубічних
метрів.
В останні роки стало звичайним явищем закриття пляжів через високе бактеріологічне забруднення води в курортних зонах Одеси, Криму і
на Азовському морі. Пестицидне навантаження складає у середньому 3 кг
на 1 га, що в 6 разів вище за світовий показник (у Закарпатті — 8,7 кг на
1 га, в Криму — 12,7 кг на 1 га). Площа угідь, забруднених залишками
хімічних засобів захисту рослин, досягла 14 млн. га, що становить третю
частину всіх сільськогосподарських угідь. Несприятливого впливу атмосферних забруднень зазнає близько 17 млн. людей, або 34% усього населення країни. Одночасно у здоров'ї населення України в останні 20 років
намітилася ціла низка негативних тенденцій, багато з яких значною мірою
пов'язані з незадовільною екологічною ситуацією. Зокрема, на 51,3 %
збільшилась захворюваність населення на хвороби крові та кровотворних
органів, серцево-судинної систем – на 54%, злоякісні новоутворення зросли на 27,8 %. Медики вважають, що це пов'язано з токсичною дією якоїсь
речовини та синє-зелених бактерій якими забруднені водопроводи. Згідно
гіпотези, яка була висунута на медичному симпозіумі за 2000 р., в Україні
існує нова форма вірусу, подібна до вірусу СНІДу, і нею уражено близько
70% населення. Його появу пов'язують із Чорнобильською аварією.
Нітрати – солі азотної кислоти (HNO3). Вони містяться в навколишньому середовищі й продуктах харчування внаслідок кругообігу азоту в
природі. За даними ВООЗ добова норма нітратів становить 5 мг на 1 кг
маси тіла. Основними джерелами нітратів у продуктах харчування є природні азотвмісні сполуки й нітратні харчові добавки, що вводять у м’ясні
вироби для поліпшення їхніх органолептичних показників і зменшення
розмноження деяких патогенних мікроорганізмів. Від 58, 7% до 86% добового надходженя в організм нітратів припадає на овочі. Основна причина цього – підвищений вміст нітратів в грунті. Овочі закритого грунту
місять більше нітратів, ніж вирощені на відкритому грунті. Недолік вологи
в грунті й повітрі та коливання температур у період вегетації підвищують
вміст нітратів в овочах [1].
Нітрати діють на гемоглобін крові, у процесі чого двовалентне залізо у гемоглобіні перетворюється на тривалентне. Гемоглобін перетворюється в метгемоглобін.
При нормальному вмісті нітратів і нітритів у продуктах харчування
утворюється близько 2% метгемоглобіну, що знову перетворюється в
гемоглобін. Однак діти від 2 місяців до 1 року мають інший склад гемоглобіну, ферментна система якого не здатна боротися з нітратами, тому діти
можуть захворіти на метгемоглобінемію.
Нітрити і нітрати можуть перетворюватися в організмі у нітрозсполуки, багато з яких є канцерогенами. У людей зі зниженою кислотністю
шлункового соку з нітратів утворюється підвищена кількість нітрозамінів,
що викликає більш високу частоту раку шлунка.
Антибіотики – органічні речовини,що утворюються мікроорганізмами і володіють здатністю вбивати мікроби, або перешкоджати їх росту.
Використання їх значно поліпшило кількісні показники рослинної та тваринної продукції також дозволило збільшити термін зберігання харчової
продукції. Однак при таких позитивних показниках потрібно враховувати,
що при використанні у їжу людиною цієї продукції, у якій присутні залиш-
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кові кількості антибіотиків, можуть виникати побічні реакції – сенсибілізація організму яка може проявитися анафілактичними та алергічними реакціями. Використання антибіотиків у ветеринарії та тваринництві призводить до поширення резистентних форм мікроорганізмів (R-фактор –
здатність передавати іншим бактеріям стійкість до антибіотиків). Передача
R-фактора кишковим бактерям людини через м’ясні продукти реально
існує. Залишкові кількості антибіотиків, що знаходяться в продуктах тваринницького походження, відіграють значну роль у виникненні і поширенні резистентної кишкової мікрофлори людини[3].
Досить широким є спектр патогенної дії хімічних речовин які потрапляють до організму людини з їжею. Ксенобіотики негативно впливають на
процеси травлення і засвоєння нутрієнтів, перебіг метаболічних процесів,
знижують імунозахисні сили та сенсибілізують організм, спричиняють
загальнотоксичну дію, викликають гонадотоксичний, ембріотоксичний,
тератогенний, мутагенний і канцерогенний ефекти, прискорюють процеси
старіння і порушують функцію відтворення.
Негативний вплив на організм можуть створити:
а) продукти, що містять харчові добавки (барвники, консерванти,
антиоксиданти тощо);
б) продукти або окремі харчові речовини отримані за новими технологіями, у т.ч. шляхом хімічного або мікробіологічного синтезу, не апробовані або виготовлені з порушенням технології або некондиційної сировини;
в) залишкові кількості пестицидів, що можуть міститися в продуктах рослинництва або тваринництва, одержані з використанням кормів або
води, забруднених високими концентраціями пестицидів або у зв’язку з
обробкою отрутохімікатами тварин;
г) продукти рослинництва, отримані із застосуванням не апробованих, заборонених або нераціонально застосованих добрив, або зрошувальних вод;
д) продукти тваринництва і птахівництва, одержані із застосуванням не апробованих, заборонених або невірно застосованих кормових
добавок і консервантів (мінеральні і непротеїнові азотисті добавки, стимулятори росту – антибіотики, гормональні препарати та ін.). До цієї групи
слід віднести забруднення продуктів, пов’язані з ветеринарнопрофілактичними і терапевтичними заходами (антибіотики, антигельмінтні
та інші медикаменти);
е) токсиканти, що мігрували з харчового обладнання, посуду, інвентарю, тари, упаковок, пакувальних плівок або використання не апробованих або заборонених пластмас, полімерних, гумових та інших матеріалів;
є) токсичні речовини, що утворилися у харчових продуктах внаслідок теплової обробки, копчення, жаріння, опромінення іонізуючою радіацією, ферментного та інших методів технологічної кулінарної обробки;
з) харчові продукти, що містять токсичні метаболіти мікроскопічних
грибів (мікотоксини), які утворилися через недотримання санітарних вимог
до технології виготовлення та зберігання продуктів;
ж) харчові продукти, які містять токсичні речовини, що мігрували із
забрудненого навколишнього середовища: атмосферного повітря, грунту,
водойм. З них найбільше значення мають важкі метали, персистентні хлорорганічні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні, нітрозаміни та
інші канцерогени радіонукліди та ін. [1].
Окрім того, Україна як і Росія, стала міжнародним продуктовим
«звалищем» куди вільно завозяться генетично модифіковані продукти. З
кордоном використання їх знаходиться під контролем держави. На ковбасі,
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кукурудзі, картоплі і інших генетично змінених продуктах повинен стояти
добре помітний знак: «GM».
Сьогодні в побуті широко використовуються синтетичні миючі засоби, або детергенти. Вони значно полегшили різноманітну господарську
діяльність, однак викликали багато негативних екологічних проблем.
Детергенти – міжнародна назва миючих засобів, головним компонентом яких є поверхнево активні речовини (ПАР) біологічного походження – ліпіди, фосфоліпіди, жирні кислоти, стероїдні гормони синтетичного
походження (СПАР).
ПАР міститься практично у всіх промислових та побутових стічних
водах. ПАР в організмі людини викликають алергічні реакції, порушують
обмінні процеси, діють шкідливо на печінку, систему травлення, нирки,
нервову систему. Детергенти здійснюють сенсибілізуючу дію і викликають
в організмі розвиток складного комплексу імунних реакцій.
СПАР у високих дозах можуть викликати канцерогенну, ембріотичну, тератогенну дію.
Негативно впливають на стан здоров’я людини інфразвукові коливання і пов’язані з ними вібрації. До них належать компресорні станції,
вентилятори, віброплощадки, кондиціонери, градирні турбіни, турбіни
дизельних електростанцій, технічні пристрої, тощо.
Вібраційні впливи пов’язані з акустичними коливаннями низьких
частот і інфразвуковими коливаннями. Інфразвуки генеруються численими
природними джерелами (ураганами, передштормовими явищами на морі
тощо) і здатні поширюватися на величезні відстані, обгинаючи перешкоди.
Вібрація і інфразвук негативно впливають на стан людей, викликаючи
відчуття прискореного коливання внутрішніх органів і болючі відчуття,
синдром морської хвороби, а також почуття тривоги, страху, утруднюють
інтелектуальну діяльність.
Заходи щодо захисту від акустичного забруднення середовища й
вібрації поділяються на ті, що пов’язані зі зниженням шуму в самому джерелі, і ті, що забезпечуються використанням певних архітектурнопланувальних рішень і спеціальних звуковбиральних матеріалів при будівництві [4].
Тверді побутові відходи. Однією з екологічних проблем сучасних
міст є накопичення твердих побутових відходів. Побутове сміття становить
1-3% всіх твердих відходів, але шкода від нього дедалі більша. Причиною
є урізноманітнення його складу, збільшення частки хімічно шкідливих
предметів і речовин. Вони забруднюють грунт і навіть підземні води, якщо
сміттєзбірники створені з порушенням заходів безпеки. Кожен мешканець
міста щороку дає один-півтора кубічних метрів сміття які є джерелом розвитку хвороботворних мікробів.
Магнітосфера відіграє важливу роль у функціонуванні геофізичної
оболонки, захищаючи біосферу від короткохвильового та ультрафіолетового випромінювання Сонця. Геомагнітні бурі певною мірою обумовлюють
холодні зими і літні засухи. З 11-річними циклами сонячної активності
пов’язані геомагнітні зміни, що впливають на клімат, водність гідро мереж
тощо.
Зміни магнітного поля Землі негативно позначались на розвитку її
біосфери. Дослідження стану живих організмів в умовах нижчої напруженості магнітного поля, ніж земна, виявили що через 72 години у 15 разів
знизилася здатність бактерій до розмноження, порушувався обмін речовин
у мишей.
Елементарними складовими магнітного поля Землі є біопатогенні
зони – незначні площі, обмежені елементарними магнітними меридіанами і
паралелями, що тяжіють до магнітного схилення і магнітної напруги Землі.
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Ці зони безпосередньо впливають на самопочуття і здоров’я людини. Їх
мережу відкрив у 1937 р. французький лікар Пайре, який назвав її сітковою системою У1963 р. вчені дійшли висновку, що біопатогенні зони є
перетинами ліній шириною 20 см під прямим кутом із півночі на південь, із
заходу на схід. Найменша відстань між лініями північ-південь становить
2 м, захід-схід – 2,5 м. Вони можуть мати різну силу випромінювання, а
перебування людини на цих лініях, передусім на її перетинах, є шкідливим
для здоров’я.
Біопатогенні зони почали вивчати за 2000 років до нової ери китайські знахарі. В наш час існують діаметрально протилежні думки щодо їх
природи, але всі дослідники зазначають про їх негативний вплив на здоров’я людини. Тому їх необхідно враховувати при виборі місць дислокації
(спорудження житла, виробничих приміщень, робочих місць тощо).
Досліджуючи вплив магнітного поля Землі на здоров’я людини,
вчені встановили, що величина його залежить в яких умовах перебуває
живий організм. У квартирах, робочих кабінетах величина напруженості
магнітного поля у 2-3 рази нижча, ніж у природних умовах; на морських
узбережжях – у кілька разів вища, ніж на суходолі.
Підвищення напруженості магнітного поля спричинює зниження тиску в кровоносних судинах організму, внаслідок чого гіпотоніки починають
відчувати головний біль. Страждають і гіпертоніки, в яких порушена робота жовчного міхура і печінки, оскільки при підвищенні магнітного потоку
активізується виділення жовчі, внаслідок чого підвищується тиск[2].
Магнітне поле іонного потоку є своєрідним діагностиком здоров’я
людини, оскільки для здорового організму зміни погодних умов не спричинюють дискомфорту. У хронічних хворих за таких обставин змінюються
склад, в’язкість крові, а також робота капілярів. Оскільки магнітне поле є
каталізатором метаболічних процесів, що відбуваються в організмі людини, воно потрібне їй постійно.
Отже, на організм людини та її здоров’я діють абіотичні, біотичні та
антропогенні фактори, викликаючи негативні зміни як в життєдіяльності
організму так і в стані здоров’я, які проявляються у вигляді різноманітних
захворювань.

Література
1.
2.
3.
4.

Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник / За
ред. Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий
дім «Княгиня Ольга», 2005.- 394 с.
Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини. – К.: Видавничий центр
„Академія”, 2005. – 287 с.
Димань Т.М. Екологія людини. Підручник. - К.;Видавничий центр «Академія»,2009 – 375 с.
Некос А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник. –
Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 336 с.

ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ ВПЛИВУ ХЛОРУ ТА ЙОГО СПОЛУК НА
ДОВКІЛЛЯ
Рибалко І.П.
Полтавська спеціалізована школа №5
Кінець XX ст. ознаменувався тим, що внаслідок науково-технічної
революції і урбанізації нашої планети навколишнє середовище неухильно
погіршується в результаті діяльності людини, яка піддає його щораз біль-
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шій дії фізичних, хімічних і біологічних навантажень. Забруднення повітря,
води, грунтів, продуктів харчування, а також шум, вібрація, електромагнітні поля викликають в організмі людини тяжкі патологічні явища, глибокі
генетичні зміни. Це призводить до різкого збільшення захворювань, передчасного старіння й смерті, народження неповноцінних дітей.
Негативний вплив факторів навколишнього середовища на організм людини може виявлятись у вигляді запалення, дистрофічних змін,
алергічних захворювань, порушенні у розвитку плоду і пошкодженні спадкового апарату клітини. Одним із основних забруднювачем в Україні є
хлор та хлориди металів електролізних ванн; масові викиди при очищенні
води, спалювання природних продуктів, які містять хлориди. Гідроген
хлорид є побічним продуктом процесу хлорування вуглеводнів. Середні
концентрації Хлору в атмосферному повітрі коливаються від 1 до
3,7 мг/м3. Вміст Хлору в повітрі приморських і континентальних областей
неодинаковий — 5∙10-5 і 4∙10-6 %.
Із промислових стоків, що найбільше забруднюють Хлором гідросферу, належить виділити відходи виробництв хімічно-фармацевтичного,
металургійного, целюлозно-паперового, а також поверхневі стоки (добрива) і побутові стічні води. Особливу небезпеку являють галогенпохідні
різних органічних домішок, що містять у воді, яка піддається хлоруванню
(пестициди, аміни, детергенти і т.д.). Щоб уникнути накопичення у воді
хлорорганічних речовин, необхідно звільнити її від органічних домішок до
процесу хлорування [2].
Вплив Хлору на довкілля пов'язаний з його токсичністю, роллю у
мінеральному обміні у різних середовищах біологічних систем. Значним
резервом Хлору є Світовий океан, де він складає більше 55% за масою
сольового залишку морської води. Основний шлях міграції Хлору — водний; у вигляді іона СІ- міститься у Світовому океані (1,93%), а також у
підземних розсолах і соляних озерах.
Вміст Хлору у живих організмах (у мг/100 г сухої речовини): у морських водоростях — 470; у наземних рослинах — 200; в морських тваринах — 500—9000; в бактеріях — 230.
Хлор проявляє токсичну дію на рослини. Інтенсивний вплив на фотосинтез озерного фітопланктону виявляє концентрація 0,1—0,5 мг/л; при
короткочасній дії концентрації менше 0,1 мг/л пригнічення фотосинтезу
оборотне. Приблизно при цих же концентраціях в інших водоростей вже
через 48 год. спостерігалось знебарвлення, а потім відмирання термінальних клітин. Токсичність Хлору залежить від початкової густини культури і
світлових умов.
Виявлено пригнічуючий вплив зливних вод ТЕС на водорості, особливо діатомові, при концентраціях Хлору 0,05— 0,1 мг/л.
Однією з причин втрати декоративності рослин, які вирощені
вздовж автомагістралей міст і поблизу промислових підприємств, є підвищене накопичення у їх листі Хлору. Сильні пошкодження у каштана кінського, липи, ясена зеленого, бузку звичайного спостерігаються при підвищенні вмісту Хлору у листі від 0,7 до 1,5%. Стійкіші верба плакуча, тополя
канадська, акація біла, в'яз гладенький. Мінеральні добрива підвищують
стійкість дерев. Вільний хлор згубно діє на рослини, якщо вміст його у воді
для поливу досягає 100 мг/л. Досить чутливі до хлору лососеві риби: при
періодичному надходженні хлору у водоймище по 2 г на день концентрація його не повинна перевищувати 0,04 мг/л, а при постійному надходженні — 0,002 мг/л. Дехлорування води натрій тіосульфатом значно
знижує або взагалі ліквідує токсичність хлору.
Хлоровані побутові стоки з вмістом хлору біля 0,05 мг/л виявляють
сильну спермицидну дію на гамети морського їжака. Токсичність хлору для
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гідробіонтів знаходиться у великій залежності від температури води і вмісту у ній кисню. Низькі концентрації хлору — у межах 0,0001 мг/л — у
присутності фенолів викликають погіршення якості риби [3].
Загальний характер дії на теплокровних. Хлор виявляє подразнюючу і припалюючу дію, викликаючи некроз тканини, а потім первинне токсично-хімічне запалення, до якого потім може приєднатися вторинна інфекція. У зв'язку з високою розчинністю у воді, хлор, у першу чергу, вражає
слизову оболонку верхніх дихальних шляхів і бронхів. Тільки при великих
концентраціях і тривалій дії враження поширюється на глибокі відділи
дихальних шляхів. У механізмі дії хлору велике значення мають рефлекторні впливи, які виникають в результаті подразнення інтерорецепторів
слизових оболонок трахеї і бронхів, а також ряд змін рефлекторного характеру в діяльності серця, дихального і судинно-рухового центрів. Обов'язковим проявом інгаляційного ураження хлором є іритативний бронхоспастичний синдром, велика частота токсичної міокардіопатїі. Перебіг гострих
токсичних пневмоній від дії газуватого хлору характеризується бідною
клінічною картиною, субфебрильною температурою.
Хлор і сполуки Хлору здатні порушувати структуру подвійної спіралі ДНК і викликати її денатурацію.
Гострі отруєння у тварин. При інгаляції смертельних концентрацій
хлору тварини помирають від набряку легень або вторинної пневмонії.
У людини у виробничих умовах частіше всього зустрічаються легкі
отруєння з доброякісним нетривалим перебігом — до одного тижня. Скарги
на біль і паління в груддях, дертя у горлі, сухий кашель, затруднення
дихання, невелика ядуха, деколи різь в очах, сльозотеча. Об'єктивно — у
перші години помірна гіперемія слизової оболонки верхніх дихальних
шляхів, серозні виділення із носа. На кінець першої доби слизова носа
набухає, дихання через ніс порушується і прискорюється до 20—24 на хв.
У легенях розсіяні сухі, місцями вологі хрипи. Нерідко дихання з подовженим видихом, як при нападі бронхіальної астми, що пов'язано з рефлекторним спазмом гладенької мускулатури дрібних бронхів. До тих же рефлекторних змін відносять спостережувані деколи в гострий період головний
біль, біль у підложечній області, у правому підребер'ї. У крові в перший
день — лейкоцитоз, нейтрофілія, зсув формули вліво; на 2—3 день —
лімфоцитоз. У сечі інколи білок. Звертається увага на можливість серйозної інтоксикації хлором, який виділяється у повітря приміщень при дезинфекції їх сполуками Хлору. Відомі випадки отруєння хлором плавців, які
плавали у басейні, де воду дезинфікували завищеними дозами хлору. При
отруєнні середньої важкості скарги на нежить, почуття сухості і паління у
горлі, охриплість голосу, кислий присмак у роті, головний біль, різь в
очах, сльозотеча, біль у грудях, сухий болісний кашель, деколи блювання.
Різко гіперемована слизова оболонка порожнини носа, великі серозні
виділення із носа, дихання через ніс різко затруднене. Збільшений і гіперемійований язичок, набряклі дужки мигдапин, істинні і несправжні голосові зв'язки (останні змикаються неповністю). Слизова оболонка трахеї
покрита пінистим білуватим мокротинням, деколи з прожилками крові,
деколи відмічається втрата голосу. Дихання прискорене до 30 хв, виражений ціаноз. Напружена допоміжна дихальна мускулатура. Прослуховуються сильні сухі свистячі хрипи, нерідкі вологі хрипи різного калібру. Кров
темна, густа, легко зсідається, що призводить до закупорювання вен,
особливо на ногах. Отруєння, перенесене у перші дні на ногах, може
через декілька днів закінчитися смертю; якщо захворювання протікає без
ускладнень, то повне клінічне одужання наступає через 10—15 днів.
При важких отруєннях, поряд з явищами токсичного трахеобронхіту, з'являються ознаки бронхіоліту, бронхопневмонії, а деколи токсичного
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набряку легень. Загальний важкий стан і неприємні відчуття — ядуха,
кашель, біль у груддях можуть викликати своєрідну реакцію: потерпілий
кидається, робить спробу бігти, але у ту ж мить падає, рухи стають некорди-нованими, свідомість втрачається. У дуже важких випадках отруєння
супроводжується комою, інколи судомами. До важких форм отруєння
належить віднести і асфіктичні форми, обумовлені рефлекторним спазмом
м'язів голосових зв'язок. При цьому спостерігається затруднений вдих,
який супроводжується шумом і свистом, різко виражений ціаноз.
До віддалених наслідків гострих отруєнь належить віднести хронічні катари слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, хронічні рецидивуючі бронхіти і перибронхіти з наступним виникненням пневмосклерозу,
емфіземи, бронхо-ектатичної хвороби, легенево-серцевої недостатності.
Концентрація 2900 мг/м3 приводить до загибелі протягом 5 хв, 100—
200 мг/м3 розглядаються як небезпечні для життя при 30—60 хвилинній
дії; 58 мг/м3 викликає симптоми подразнення; помітна подразнююча дія
відчувається при 1—6 мг/м3. Поріг запаху коливається у межах 0,3—
3,8 мг/м3, поріг подразнюючої дії — 0,9—8,7 мг/м3. Вплив на оптичну хронаксію реєструється при 1,5 мг/м3.
При концентрації хлору у воді не нижче 100 мг/л відмічається подразнення слизової оболонки порожнини рота, при цьому значна частина
хлору поглинається слизовою і шлунковим соком. Підпорогова концентрація у водоймищі за органолептичними показниками — 0,3 мг/л [1].
Місцева дія. Газуватий хлор при високій концентрації або хлорна
вода можуть викликати гострий дерматит, який у деяких випадках переходить в екзему. При електролітичному одержанні хлору у робітників,
особливо влітку, можуть з'явитись "хлорні вугри". Викликає захворювання
не вільний хлор, а хлоровмісні продукти, які утворюються на вугільному
аноді (гексахлорбензол, гексахлоретан і ін.).
Натрій гіпохлорит пентагідрат NaClО5∙Н2O токсичний, у людей відома підвищена чутливість, у тому числі до хлору, який виділяється із натрій
гіпохлориту.
Хлор диоксид, СlО2. Токсична дія досліджувалась на тваринах, на
першому місці спостерігали ураження дихальних шляхів (інтрахельне
введення).
Після введення з питною водою у концентраціях 100 і 1000 мг/л у
щурів виявлено зниження маси тіла, кількості еритроцитів і вмісту Нb, а
також інші зміни.
Хронічні отруєння людини. У добровольців, які протягом тривалого
часу одержували питну воду, оброблену різними дозами хлору диоксиду,
не виявлено ніяких патологічних змін у крові, сечі і функціях дихальної і
серцево-судинної систем. Припускають, що знезаражування води з допомогою хлору диоксиду СlО2 безпечніше з точки зору можливості утворення
в ній канцерогених галощорганічних сполук, ніж знезаражування хлором.
Гідроген хлорид, НСl. Токсична дія. Соляна кислота, яка обумовлює
рН < 4,0, токсична для риби вже через декілька годин. При цьому шкірні
покриви і жабра покриваються слизом, респіраторний епітелій, а потім
жаброві листки руйнуються. Частина кислоти резорбується, знижуючи
ритм дихання і серцебиття; початкове збудження переходить в апатію,
риба приймає діагональне положення — головою до поверхні води, потім
наступає опрокинення набік. Тварина гине від ядухи. Дуже чутливі до
кислоти коропи.
Загальний характер дії. Гідроген хлорид дисоціює у воді майже повністю, протон при цьому захоплюється молекулами води з утворенням
іону гідроксонію. Останній стає донором протона, який володіє каталітичними властивостями і реагує з органічними молекулами, чим і пояснюється
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здатність хлороводню викликати враження і некроз клітин.
Гостре отруєння. Токсичні дози при вдиханні викликають у тварин
швидку смерть при спазмі і набряку гортані і набряку легень.
Для людини концентрації 75—150 мг/м3 непереносимі; 50—75 мг/м3
переносяться з трудом. Гостре отруєння супроводжується охриплістю
голосу, ядухою, нежитем, кашлем. Тривала дія гідроген хлориду викликає
катари верхніх дихальних шляхів, появу коричневих плям і ерозії на коронках зубів, виникнення ранок на слизовій оболонці носа, деколи навіть
прободіння перегородки. Описаний випадок отруєння з різким зниженням
маси тіла, слабкістю, пневмонією, болями у шлунку. Концентрація 15 мг/м3
уражає слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і очей; концентрація
7 мг/м3 подібним ефектом не володіє.
Натрій хлорат NаСlО3. Токсична дія на бактерії. Загибель кишкової
палички наступає при концентрації 4 мг/л, водоростей — при 3 мг/л. Концентрація 100 мг/л вважається пороговою за впливом на самоочищення
водоймищ [2,4].
Гострі отруєння у тварин. ЛД50 при введенні у шлунок для кроликів — 8000 — 12 000, кішок - 1350 - 1949, собак -700 мг/кг.
Концентрація у воді 200 мг/л — токсична для людей; симптоми
важкого отруєння — нудота, блювання, колапс, можливі ураження нирок і
анемія. При хімічній обробці бур'янів спостерігались смертельні отруєння
людей.
Калій хлорат КClO3. Концентрація 2500—3000 мг/л токсична для
окуня і уклеї, а 1250 мг/л — для щуки. При 300 мг/л гинуть мальки піскарів, а при 30 мг/л —дафнії. Добре всмоктується після приймання усередину, повільно виводиться нирками, кумулюється. На протилежність перхлоратам викликає спочатку гемоліз, утворення МtHb, а потім закупорування
ниркових капілярів.
Смертельна доза при прийманні усередину для кроликів 2— 2,5 г,
для собак — 1,2—1,25 г.
Для людини скоро після приймання — нудота, блювання, болі у
шлунку, пронос. Поступово збільшуються ціаноз, задишка. Тахікардія,
колапс, деколи втрата свідомості. Можлива смерть через 6—12 год. При
тривалішому перебігу приєднується метгемоглобінурія, яка приводить до
олігурії, анурії та уремії. Можлива гемолітична жовтуха. У виключних випадках — паралічі.
У людей спостерігались хронічні отруєння на сірникових фабриках
при вдиханні пилу калій хлорату. При цьому мали місце загальні розлади
харчування і захворювання дихальних шляхів.
Місцева дія. Є випадки подразнення шкіри, можливе утворення виразок, набряк обличчя.
Невідкладна допомога. При прийманні усередину — негайно випити
води або молока, викликати блювання або промити шлунок 5% розчином
натрій гідрогенкарбонату. Потім прийняти активоване вугілля або розчин
сульфату натрію.
Калій гіпохлорит КСlО (входить до складу жавелевої води — водного розчину калій гідроксиду, насиченого хлором, який містить КСlО і КСl).
Токсична дія. При контакті кистей з жавелевою водою відмічена
сильна пітливість рук, а також потоншання нігтів і випадання волосся.
Дихлор гексафторид Сl2F6. Токсична дія, гостре отруєння тварин.
При контакті з вологою повітря Сl2F6 утворює ряд похідних, з яких найтоксичніші НF, СlO2, і Сl2. Летальні концентрації при вдиханні викликали загибель щурів. При малих дозах у тварин подразнюються верхні дихальні
шляхи, тривале дихання викликає блювання і прискорення дихання [4].
Таким чином, хлор та його сполуки пагубно впливають на людину,
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фауну та флору і призведуть до негативних наслідків, які можуть непередбачено вплинути на подальше існування людства.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ
НАСАДЖЕНЬ М. МЕЛІТОПОЛЯ
Рингач К.І.
Таврійський державний агротехнологічний університет
На сьогодні вкрай актуальне питання оптимізації міського середовища. В останнє десятиріччя все більш негативним є вплив людини на
оточуюче середовище і, зокрема, на зелені насадження. Проблема збереження зелених масивів у здоровому стані є однією із найважливіших проблем сучасного міста. Адже рослинність забезпечує комфортність умов
проживання людей у місті, регулює газовий склад повітря та ступінь його
забрудненості, знижує шумовий фактор та є джерелом естетичного відпочинку людини.
У зв’язку з цим назрілим стає питання щодо аналізу проблем зелених насаджень міста з метою розробки рекомендацій системи заходів
стосовно покращення їх стану. Отже, метою даної роботи є розробка рекомендацій щодо покращення зелених насаджень за умов м. Мелітополя.
У рослин, що підлягають техногенному впливу, в зеленій масі зменшується кількість хлорофілу, послаблюється газообмін, ускладнюються
процеси дихання та асиміляції, відмічається гальмування ростових процесів, що особливо помітно у рослин, які зростають поблизу автомобільних
шляхів [1,3,6].
З розвитком промислової діяльності людини велика частка у забрудненні атмосфери відводиться автотранспорту, коли більше 90 % оксиду
вуглецю потрапляє у повітря внаслідок неповного згорання вуглецю у
моторному паливі. Атмосферне забруднення має безпосередній вплив на
рослини, що може виявлятись у різноманітних формах: видових, генетичних змінах, у формі прямого пошкодження різних органів рослин тощо.
Ослаблені техногенним впливом рослини більш підлеглі різного роду захворюванням та ураженню шкідниками.
Загальна площа зелених насаджень міста Мелітополя складає
2,2 тис. га, а загальна площа зелених масивів та насаджень на одного
мешканця 29,58 м2 [4].
Поряд із численними зусиллями громади міста по озелененню Мелітополя, в обласного центру є ряд проблем, які необхідно вирішувати.
По-перше, розвиток підприємництва міста наносить істотних збитків зеленим насадженням. Розміщення торгівельних місць часто відбувається на місці зелених насаджень. При цьому часто зелень нищать без
будь-якого погодження з контролюючими органами і навіть втручання
громадськості не приводить до покарання винних.
По-друге, низька загальна культура населення і низька екологічна
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культура зокрема призводить до значного пошкодження зелених насаджень пішоходами. При цьому, у першу чергу, страждають молоді дерева,
кущі та трав'янисті культури. Але у певні періоди вегетації значно пошкоджуються і давні плодово-ягідні культури (під час цвітіння та дозрівання
плодів). Викривлене сприйняття світу деякими громадянами міста призводить до того, що посадити дерево, доглядати за ним вважається соромним,
а зламати гілки, чи то ціле деревце – геройство.
По-третє, у м. Мелітополі за переписом населення на 01.12.2011–
156,9 тисяч осіб. Відпочинок громадян міста у парках і скверах призводить
до явища рекреаційної дигресії. Вона спричинена переважно ущільненням
верхніх шарів, порушенням мікоризи, витоптуванням сіянців і трав'яного
покриву [2].
По-четверте, не можна не зупинитися на догляді за деревами та
чагарниками. Ця тема найтіснішим чином пов'язана і з видовим розмаїттям
і з життєвими формами. У місті періодично проводиться радикальна обрізка дерев, що є ніби методом їх омолодження. При цьому створюються
значні незручності для громадян через майже повну відсутність зелені і
тіні влітку. Крім того, на думку спеціалістів-ботаників, таке обрізання
шкідливе для самих дерев, які іноді не можуть відновитись, хворіють і
навіть гинуть. Таке обрізання має бути замінене щорічним частковим обрізанням деяких гілок дерев. Наприклад, це стосується обрізки тополь.
Переважання тополь і майже повна відсутність за останні десятиліття
доглядів створюють вельми відчутні проблеми. Одна з них полягає в тому,
що під час розльоту насіння (насіння опушені) тополевий пух створює
підвищену пожежну небезпеку в місті. Щороку в травні-місяці жителі міста
страждають через пух тополь, що може викликати алергічні реакції. У
зв'язку з цим в останні роки розпочато кампанія по вирубці цих дерев. А
між тим тополі мають багато переваг перед іншими породами дерев. Виділяють більше кисню, ніж інші породи: 1 га насаджень тополя виділяє
кисню в 7 разів більше, ніж 1 га смерекових насаджень. Запобігти розмноженню досить просто шляхом обрізки, але частковим обрізанням деяких
гілок дерев [5].
Ще однією важливою проблемою зелених насаджень міста є байдужість правоохоронних органів до екологічних проблем міста. Непоодинокі випадки, коли звернення до органів внутрішніх справ з приводу самовільного знищення жителями міста зелених насаджень залишаються без
будь-якої реакції з їх сторони.
Таким чином, всі наявні проблеми пов'язані з господарюванням в
міських насадженнях. Для їх подолання повинна бути розроблена стратегія і тактика зеленого будівництва і, перш за все, повинен бути перспективний план розвитку. Можливо це слід поєднати з розробкою концепції
житлово-комунального господарства.
Для вирішення всіх болючих проблем зелених насаджень міста, на
нашу думку, необхідно:
− продовжувати реалізовувати екологічну політику в місті з метою
формування екологічної свідомості громадян;
− розробити концепцію збереження і розширення зелених насаджень міста;
− залучати на виконання робіт по догляду за насадженнями студентську молодь, волонтерів, відновити зелені патрулі, аби зберегти зелені квітучі міста для своїх нащадків, а заощаджені
бюджетні кошти витрачати на інші роботи по благоустрою міста;
− забезпечити кваліфікованими менеджерами штат управління
парками м. Мелітополя;
− посилити відповідальність за правопорушення і злочини по
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відношенню до зелених насаджень міста;
розробити і реалізувати систему моніторингу стану зелених
насаджень міста.
Отже, зберегти функціональність зелених насаджень міста Мелітополя можливо тільки при об'єднанні зусиль всіх природоохоронних інституцій і громадських організацій. При цьому великого значення варто надавати підвищенню екологічної культури громадян міста
Збереження зелених масивів – це завдання всеукраїнського масштабу, адже достатньо швидкими темпами у наш час зменшується обсяг
зелених насаджень по всій країні.
−
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМІ «СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО – ПРИРОДНЕ БІОРІЗНОМАНІТТЯ»
Смоляр Н.О., Кожевнікова Т.Є.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Сільське господарство як галузь діяльності людини є нині потужним
фактором, який впливає на живу природу (в контексті природного біорізноманіття). Разом із одержанням більших обсягів врожаїв та підвищенням
продуктивності тваринництва значно посилився тиск на території – залишки дикої природи, які межують із трансформованими під впливом сільського господарства місцевостями. Це виявляється у збідненні біорізноманітності, знищенні та порушенні місць зростання рослин та середовищ існування тварин та ін. Меліорація природних територій із метою, як часто здавалося, їх оптимізації, мала негативні наслідки у вигляді трансформації природних екосистем, а, отже, й природних екотопів для багатьох видів біорізноманіття. Багато з них саме через це опинилися на межі зникнення або
під загрозою знищення. Надмірне або невчасне внесення агрохімікатів,
часто непридатних для використання, та недотримання вимог щодо їх
зберігання призводять до забруднення грунтів, водойм та інших компонентів навколишнього природного середовища. Зміна гідрорежиму природних
водотоків та хімічного складу їх води спричинили деградацію багатьох
гідроекосистем, що виявляється у спрощенні їх біорізноманітності, порушенні гомеостазу та ін.
Взаємовідносинам в системі «сільське господарство – біорізноманіття» надається все більшої уваги як на національному, так і на
міжнародному рівні. Незважаючи на те, що екологічна складова в аграрній
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політиці України не так чітко виражена, як в аграрній політиці Європейського Союзу та багатьох інших країн світу, український уряд також зробив
відповідні кроки до вирішення екологічних проблем, що виникають у результаті сільськогосподарської діяльності. Одним із таких заходів є розробка «Концепції збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в Україні
на період до 2025 року» та створення екомережі згідно Закону «Про екологічну мережу України», основна ідея якої – збалансування різних видів
діяльності (господарської, рекреаційної та ін.) на фоні обов’язкового збереження біорізноманітності [2].
Основними причинами деградації біологічного різноманіття є повне
знищення або значна зміна природних екосистем при створенні сільськогосподарських угідь, насамперед, ріллі. Найчастіше це відбувається шляхом вивільнення площ під культивацію сільськогосподарських культур та
випасання худоби.
Біорізноманіття – це сукупність всіх форм життя в певній місцевості
на генетичному, видовому та екосистемному рівнях. Тобто всі живі організми є складовими біорізноманіття, і чим більше видів існує в даній
місцевості, тим більше відмінностей є в межах кожного виду; чим більше
різних екологічних систем існують на певній території, тим менша
вірогідність порушення рівноваги в природі, і тим ціннішою є ця територія
чи акваторія для людини.
Біорізноманіття має велике значення для ведення сільського господарства [3,4]. Наприклад, в одному грамі чорнозему міститься від 4 млн.
до 1 млрд. мікроорганізмів, життєдіяльність яких забезпечує формування
родючості грунту; значна кількість видів диких птахів та комах є регуляторами чисельності сільськогосподарських шкідників; квіткові рослини,
зокрема й сільськогосподарські (87 % родів дводольних рослин) залежні
від комах-запилювачів, якими можуть виступати представники дикої фауни, і в той час, дикорослі рослини запилюються бджолами – об’єктами
однієї з галузей сільського господарства – бджолярства, та ін.
Ту частину біорізноманіття, яка залежить від сільськогосподарського господарства, або знаходиться під його впливом, прийнято вважати
сільськогосподарським біорізноманіттям – різноманіттям диких видів, що
тим чи іншим чином пов'язані з сільськогосподарськими екосистемами та
різноманіття видів, сортів і порід одомашнених тварин, рослин та їх диких
предків і родичів.
В Україні майже 70% території займають сільськогосподарські угіддя, із яких 55% – рілля [1]. Такий показник є найвищим у світі, тоді як
В.В. Докучаєв зазначає у своїх роботах, що частка ріллі не повинна перевищувати 40%. Очевидно, що сільське господарство в нашій країні має
особливо значний вплив на біологічне різноманіття. Деградація біорізноманіття в самих агроекосистемах призводить до їх нестійкості, оскільки
саме біорізноманіття є важливим фактором і регулятором природних відновних і стабілізуючих механізмів.
Однак, відмічаємо й позитивний вплив сільського господарства в
цілому на загальні показники біорізноманітності. Сільськогосподарські
ландшафти є не тільки місцем виробництва сільськогосподарської продукції, але й осередками існування значної кількості тварин, рослин, грибів та
інших живих організмів, багато з яких пристосовані до існування саме в
агроландшафтах і залежать значною мірою від їх екологічного стану. За
рахунок агроландшафтів чимало диких видів розширюють свої екологічні
ніші, наприклад, лісосмуги є місцем оселення лісових тварин, місцезростанням лісових рослин і грибів; в агроекосистемах формуються ланцюги
живлення із включенням видів, так званої, дикої природи – тепер вже (на
різних стадіях формування агроекосистем) вони є необхідними для їх
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сталого функціонування.
Проблема збалансування відносин в системі «сільське господарство – біорізноманіття» є нині актуальною і повинна вирішуватися шляхом
раціональних, екологічно обгрунтованих систем господарювання із
обов’язковою можливістю збереження і відтворення біорізноманітності, а
часто й запровадження охоронних заходів. Серед таких виділяються:
органічне землеробство, розбудова та функціонування екомереж, запровадження збережувальних для природи агровиробничих технологій, нова
екобіоцентрична парадигма ведення сільського господарства.
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
«ГЕОГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР ПОЛТАВЩИНИ» ЯК УМОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
Стецюк Н.О., Остапенко С.О., Остапенко Т.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Красногорівська загальноосвітня школа I-III ступенів Великобагачанської
райдержадміністрації Полтавської області
Для території Великобагачанського району, розташованого в межах
Лівобережного Придніпров’я – найбільш окультуреного регіону Лісостепу, – надзвичайно актуальною є проблема збереження ландшафтного й
біологічного різноманіття. Тому доцільним є розробка комплексних підходів до збереження всіх рівнів організації живого, їх угруповань та екосистем на ландшафтному рівні. Це забезпечить стабілізацію рівноваги, підвищить продуктивність екосистем, забезпечить сталість, тобто, узгодженість,
збалансованість розвитку території, сутність якого полягає у гармонійних
взаємостосунках суспільства і природи [1].
Нами зроблена спроба розробити для території ландшафтного заказника «Географічний центр Полтавщини» у Великобагачанському районі
Полтавської області функціональне зонування, яке застосовується для
біосферних заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків ще на стадіях проектування з метою забезпечення для
цих поліфункціональних об’єктів раціонального функціонування. На нашу
думку, ландшафтні заказники, природні комплекси яких є диференційованими як у відношенні біорізноманітності, так і традиційного використання
їх ресурсів, теж можуть підлягати зонуванню для більш повного виконання
покладених на них завдань, а, насамперед, зберегти біорізноманітність.
Ландшафтний заказник «Географічний центр Полтавщини» створений у 2010 р. на площі 1274,7 га поблизу сіл Герусове і Бірки Великобагачанського району південніше автомобільної дороги Київ – Харків. Місцевість являє собою поєднання типових для центральної частини Полтавщини ландшафтів. Біорізноманітність об’єкта схарактеризована нами у попе-
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редній статті [2], де також вказано, що заказник 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. Зазначається 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 розробленого нами екологічного проекту у межах
території заказника визначено чотири функціональні зони: заповідну,
господарську, стаціонарної рекреації та врегульованої рекреації. Найбільшу площу складає господарська зона (64% території заказника), де режим
дозволяє здійснювати раціональне природокористування. До неї ввійшли
сіножаті, пасовища, вологі прируслові ліси та ін.
Заповідна зона займає, за нашими матеріалами, значну площу 383
га. Вона охоплює цінні природні комплекси з добре збереженим біорізноманіттям, в складі якого – й рідкісні види та угруповання. Саме такі місцевості є осередками збереження генофонду живого, його відтворення та
поширення на інші ділянки заказника і навіть на суміжні із заказником,
трансформовані антропогенним впливом, території. Режим цієї зони пропонується такий, як у природних заповідниках, – сувора охорона.
Незначні площі займає зона регульованої рекреації. Її складають
місцевості, які мають специфічний ландшафтний «імідж», є мальовничими,
знаходяться поза джерелами антропогенного навантаження, характеризуються високими показниками біорізноманітності, що є важливим ресурсом
для розробки екологічних маршрутів, екологічних стежок. Ця зона призначена для виконання завдань екологічного туризму, забезпечення регульованої і регламентованої рекреації та ін. Вона займає 5% площі заказника. Зону стаціонарної рекреації (1%) репрезентують території баз відпочинку, облаштовані місця для наметових містечок тощо.
Можливість такого зонування та регламентований режим охорони в
кожній визначеній зоні дозволяє диференціювати використання ресурсів
заказника на фоні обов’язкового збереження біорізноманітності, а не поширювати на всі, нерівнозначні за науковою цінністю ділянки заказника,
більш раціональний режим охорони, відповідний ландшафтному заказнику.
За умови впровадження такого проекту буде забезпечуватися екологічна стабільність місцевості: людина зможе раціонально використовувати ресурси заказника (із господарською, рекреаційною метою), а природа
матиме змогу зберігати динамічну рівновагу і відтворювати природні ресурси. На сьогодні забезпечення стійкого розвитку будь-якого регіону –
важливе завдання і сучасна природоохоронна концепція.
Дослідження проводилося в декілька етапів: на першому етапі –
виявлена територія з типовими, але добре збереженими ландшафтами; на
другому – досліджено біорізноманітність місцевості в околицях
с. Красногорівка в межах сільських рад Білоцерківської, Бірківської і Балакліївської, виявлено місцезнаходження рідкісних видів рослин, встановлені
показники наукової цінності території (ботанічної, зоологічної, ландшафтної), здійснено ландшафтне картування та профілюванння території заказника, розроблена картосхема ландшафтів заказника; на третьому – розроблено наукове обґрунтування доцільності збереження біорізноманітності
даної місцевості шляхом природозаповідання, а саме – створення ландша-
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фтного заказника місцевого значення; на четвертому – проведено консультативно-організаційні заходи із представниками територіальних громад
(сільських рад) щодо визначення меж заказника, з’ясування угідь. Також
розроблені картографічні матеріали (викопіювання та експлікації місцевості), підготовлені проекти рішень сесій сільських рад (землевласників і
землекористувачів) щодо погодження створення об’єкта природнозаповідного фонду. Ініційовано винесення цих питань на обговорення сесії
Великобагачанської районної ради, де прийняті відповідні позитивні рішення. На цьому етапі проведено ще ряд заходів, у результаті яких у 2010
р. створено ландшафтний заказник «Географічний центр Полтавщини» –
важливий об’єкт природно-заповідного фонду не тільки Великобагачанського району, а й Полтавської області в цілому. П’ятий (сучасний) етап
дослідження присвячений розробці схеми функціонального зонування
території ландшафтного заказника.
Функціональне зонування території ландшафтного заказника, яке
використовується для інших поліфункціональних об’єктів природнозаповідного фонду, авторами вбачається як основна умова забезпечення
стійкого розвитку регіону. Саме це є суттю даного екологічного проекту.
Від його впровадження очікуємо такі ефекти: екологічні (створення заходів забезпечення і врегулювання природоохоронного режиму; підтримання
гідрорежиму річки Псел; забезпечення стабільності екосистем; стабілізація
мікроклімату місцевості; збереження біорізноманітності – видової, ценотичної, ландшафтної, середовищ існування живих організмів); економічні:
(від запровадження на території заходів екотуризму; функціонування
рекреаційних зон та ін.); соціальні: (засобами врегульованої рекреації
здійснення екологічного просвітництва із місцевим населенням та іншими
рекреантами; підвищення рівнів екологічної свідомості й культури населення; підвищення рівнів поінформованості населення про ресурси місцевості, вразливість екологічних об’єктів, необхідність їх збереження та
охорони; формування бережливого й відповідального відношення до всього живого; посилення ролі й відповідальності місцевих громад, органів
влади за збереження довкілля).
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ШТУЧНОЇ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ (НА
ПРИКЛАДІ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА)
Сусляк М.В.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Україна належить до вододефіцитних держав, у зв’язку з цим має
значні штучні запаси водних ресурсів, до складу яких входить 1 млн. га
водосховищ.
Каховська ГЕС є 6-м і останнім ступенем каскаду гідроелектростан-
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цій на р. Дніпро. Каховське водосховище створено у 1955-1958 рр. на
Дніпрі при будівництві Каховської ГЕС з метою одержання електроенергії,
забезпечення водопостачання міст і промислових підприємств, зрошення,
розвитку рибного господарства [3].
В останні роки екологічна ситуація на водосховищах Дніпровського
каскаду стала суттєво погіршуватись внаслідок зростаючого антропогенного навантаження, що призводить до якісних і кількісних змін їх водного
середовища і донних відкладень, безпосередньо впливає на загальну
штучну гідроекосистему. Каховське водосховище, з усіх Дніпровських
водосховищ, є найбільш забрудненим. Каховська ГЕС значною мірою
впливає на стан води в водосховищі, змінюючи її гідрологічний режим [2].
Екологічна оцінка якості води дає можливість отримати інформацію
про якість води як складової водної екосистеми та життєвого середовища
гідробіонтів. Екологічна оцінка води Каховського водосховища дає можливість визначити екологічний стан та можливості подальшої водоохоронної
діяльності щодо покращення або збереження їх екологічного стану.
З метою проведення спеціальних гідроекологічних досліджень проби води відбиралися з контрольного створу, розташованого у нижньому
б’єфі Каховської ГЕС.
Комплексна екологічна оцінка якості поверхневих вод суші включає три блоки: Блок А – сольовий фон (мінералізація, сульфати, хлориди),
Блок Б – еколого-санітарні або трофо-сапробіологічні характеристики
(біогенні сполуки – азот амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфати; органічна речовина та газовий режим – розчинений кисень, БСХ,
ХСХ; механічні домішки – завислі речовини), Блок С – специфічні характеристики токсичної дії (нафтопродукти, мідь, хром, залізо, марганець,
СПАР) [1]. Для екологічної оцінки Каховського водосховища станом 2011
рік ми обрали за екологічний оптимум клас прісних вод (І) за гіпогалинними категоріями (І клас якості природних вод) (табл. 1).
Таблиця 1
Екологічна оцінка Каховського водосховища станом на 2011
рік
Показники одиниці вимірювання
1

Оптимальне
Фактичне
Екологічний
значення
значення
індекс (Ie)
2
3
4
Блок А – сольовий фон
Мінералізація, мг/л
1000
342,0
0,3
Сульфати, мг/л
200
54,9
0,3
Хлориди, мг/л
400
36,6
0,1
IA - сольовий індекс за мінералізацією 0,3
Блок Б – трофо-сапробіологічні характеристики
Біогенні сполуки
Азот амонійний, мг N/дм3
10
0,101
0,01
3
Азот нітритний, мг N/дм
0,002
0,009
4,5
3
Азот нітратний, мг N/дм
0,2
0,147
0,7
Фосфати, мг Р/дм3
0,015
0,24
16
Органічна речовина і газовий режим
Розчинений кисень, мг
8
8,7
0,9
О2/дм3
ХСК, мг О2/дм3
9
22,8
0,4
БСК5, мг О2/дм3
1
1,4
0,71
Механічні домішки
Зважені речовини, мг/дм3
5
3,8
0,8
IБ - трофо-сапробіологічний індекс за вмістом фосфатів 16
Блок С – специфічні характеристики токсичної дії
Нафтопродукти, мкг/ дм3
10
0,3
0,03
Мідь, мкг/дм3
1
0,01
0,01
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Хром, мкг/дм3
2
0,001
Залізо, мкг/дм3
50
0,1
3
Марганець, мкг/дм
10
0,005
СПАР, мкг/дм3
10
0,03
IС – токсичний індекс за вмістом нафтопродуктів 0,03

0,0005
0,002
0,0005
0,003

В 2011 році в Каховському водосховищі не спостерігалося перевищення ГДК (СанПиН) по сольовому складу води, по трофосапробіологічним (еколого-санітарні) показникам. Спостерігалось перевищення по специфічній токсичній дії нафтопродуктів – 0,3 мкг/ дм3 (норма
0,05 мкг/дм3).
Екологічний індекс для р. Дніпро (нижній б’єф Каховської ГЕС) станом на 2011 рік визначався за наступною формулою:

Ie =

ків;

(I1 + I 2 + I 3 )
3

де:
I1 – індекс забруднення компонентами сольового складу;
I2 – індекс трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показни-

I3 – індекс специфічних показників токсичної і радіаційної дії.
В результаті проведених розрахунків було визначено, що екологічний індекс для досліджуваного об’єкту становив 2,13. Отже, станом на
2011 рік за екологічною класифікацією якість води у нижньому б’єфі Каховського водосховища відноситься до другого класу якості води, за категоріями якості води належить до другої та третьої категорії (якість води –
добра, ступінь чистоти – чисті, трофність – мезотрофна, сапробність – βмезосапробна).
Каховське водосховище має багато екологічних проблем: катастрофічний розвиток синьо-зелених водоростей, зміна гідрологічного режиму, забруднення водосховища промислово-побутовими стоками, скорочення площ нерестовищ.
Каховське водосховище стало причиною ряду негативних явищ,
таких як підтоплення земель, деградація малих річок, абразія берегів,
затоплення унікальних природних об'єктів – дніпровських порогів, погіршення якості води.
Шляхи вирішення екологічних проблем Каховського водосховища:
1) припинення скидання недостатньо очищених комунальних стічних вод, реконструкція очисних споруд;
2) вирішення проблем стічних вод, що надходять в р. Дніпро через
шлаконакопичувач ВАТ «Запоріжсталь»;
3) проведення комплексу науково-дослідних робіт і водоохоронних
заходів з метою попередження негативного впливу на водні об’єкти.
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МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ У М. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКЕ
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Торяник В.М.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
В рамках дослідження «Стану популяційного здоров’я населення м.
Червонозаводське Лохвицького району Полтавської області» нами було
проведено вивчення медико-екологічної ситуації на території дослідження.
Результати показали, що основними забруднювачами повітря у
м.Червонозаводське є «Лохвицький спиртокомбінат», ВАТ «Склоприлад»
та ВАТ «Лохвицький цукровий завод». Сумарні викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря цими підприємствами становлять: 59,721,
5,285, 165,805 т відповідно. До складу забруднювачів входять метали та їх
сполуки, речовини у вигляді суспендованих твердих часток, сполуки нітрогену, оксид карбону, неметанові леткі органічні сполуки, хлор та сполуки хлору, фтор та сполуки фтору, сірчана кислота, діоксид та інші сполуки
сульфуру, ацетон, бензол, толуол, пил органічний, пил неорганічний, пил
абразивний.
Із забрудненням довкілля сьогодні пов’язують близько 70% випадків захворюваності, 60% випадків порушень фізичного розвитку людей,
50% випадків смертей [2]. У 2010 р. у м. Червонозаводське було зареєстровано 1163,6 випадків на 1000 населення, з них 383,3 – вперше зареєстрованих. Показники поширеності хвороб збільшились протягом 10 років на
70%, захворюваність за більшістю класів хвороб має негативну динаміку.
Структуру захворюваності населення визначають: перше місце – хвороби
системи кровообігу, друге – хвороби органів дихання, третє – хвороби
кістково-м′язової системи та сполучної тканини.
Структуру захворюваності дитячого населення м. Червонозаводське формують: перше місце – хвороби органів дихання, друге місце – хвороби органів травлення, третє місце – хвороби крові та кровотворних
органів. Протягом останніх десяти років загальна частота всіх хвороб
зросла на 68%, частота хвороб, які були виявлені вперше в житті – на
63%. Захворюваність дітей за більшістю випадків має негативну тенденцію
до зростання. Частота появи новоутворень зросла на 59%, хвороб крові,
кровотворних органів – у 2,5 рази, хвороб системи кровообігу – у 2,5
рази, хвороб органів дихання – майже у 2 рази, хвороб органів травлення – на 66%, хвороб сечостатевої системи – на 37%, вроджених аномалій
– на 40%, хвороб з невизначеним діагнозом – у 4 рази. До хвороб з невизначеним діагнозом увійшов первинний ацетонемічний синдром, на який
хворіють діти практично в кожній сім’ї [1].
Отже, у структурі захворюваності у м. Червонозаводське зростає
питома вага хронічних хвороб, що свідчить про значне ослаблення компенсаторно-адаптаційних властивостей людського організму, а можливо й
про накопичення генетичних порушень. Оптимізація ситуації можлива
через посилення відповідальності населення за стан індивідуального здоров’я, здоров’я сім’ї та оточуючих, покращення якості харчування за основними параметрами (калорійністю, збалансованістю за білками, жирами і
вуглеводами, вітамінною цінністю), усунення недоліків державної і регіональної системи забезпечення закладів медичного обслуговування населення необхідними ліками і обладнанням та розробку чітких критеріїв і
пріоритетів у медичному обслуговуванні населення, пріоритети охорони
навколишнього середовища у діяльності органів влади [3].
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ХІМІЧНІ СКЛАДОВІ РІЧКОВОГО СТОКУ Р. ПСЕЛ В МЕЖАХ
М. СУМИ
Тюленєва В.О., Коновалова Н.О.
Сумський державний університет
Унікальна і багатогранна роль води в природі. Протягом геологічної
історії Землі вода формувала і продовжує формувати поверхню нашої
планети. Особливу роль в цьому процесі відведено річкам, які сьогодні
виконують роль своєрідних шляхів перенесення забруднень.
Особливо сильному негативному впливу піддаються річні водотоки
в межах міста. В нашому випадку всі спостереження і дослідження стосуються іонного (хімічного) стоку вод ріки Псел і отримання інформації про
якість, оцінку антропогенного навантаження, виявлення сучасних джерел
забруднення міської ділянки (м. Суми) ріки.
Ріка Псел є однією з найбільших лівобережних приток р. Дніпро і
впадає в Дніпродзержинське водосховище. Витік ріки знаходиться біля
села Сократов Білгородської області. Загальна довжина ріки 717 км, площа водозбору 22,8 тис.км2, заселеність басейна 5,5%, заболоченість –
менше 1%, середній похил водної поверхні 0,23%.
До території Сумської області відноситься середня частина водозбірного басейну ріки, протяжність її в межах області складає 172 км, площа
водозбору 11,1 тис.км2. Поверхня басейну представляє собою припідняту,
полого-бугристу рівнину, яка значно розчленована балками та ярами.
Гідрографічна сітка басейна розвинута рівномірно і представлена постійно
діючими ріками і тимчасовими водотоками, з коефіцієнтом густоти річної
сітки 0,27.
Похил ріки в межах міста Суми менший від середнього, тому в межах міста швидкість потоку річної води дуже мала – 0,05-0,10 м/с [3].
Основні характеристики водного потоку ріки Псел у місті Суми наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Характерні витрати води ріки Псел
Річний стік
Характеристика
Середній (норма)
Найбільший (2009)
Найменший (1972)

Модуль стоку,
л/с*км
3,06
5,57
1,4

Шар стоку, мм

Об’єм стоку, км

97
176
44

7,5
13,7
3,4

Проблема впливу міських поселень на водні ресурси пов’язана, передусім з неможливістю на сучасному рівні розвитку виробничих сил повної очистки стічних вод, крім того, міська територія має асфальтове покриття (в м. Суми протяжність вулиць з асфальтовим покриттям складає
приблизно 300 км), яке різко зменшує поглинаючу здатність території і
таким чином стічні води з вулиць міста і промислових підприємств стають

168

серйозними забруднювачами. Тож, місто Суми є основним серйозним забруднювачем ріки Псел.
Аналізуючи хімічний склад води ріки, можна сказати, що він є яскравим відображенням процесів, які проходять на її водозабірній території.
В останні роки в басейні ріки Псел були закриті всі заводи цукрової
промисловості з сильно застарілим обладнанням, тому частина забруднень, які надходили від них в ріку, просто відсутня.
На промислових об’єктах міста Суми теж спостерігався спад виробництва, зменшення споживання води в 2008-2010 роках приходиться на
мінімум. Згідно з даними Держуправління ОНПС в Сумській області забір
свіжої води по місту Суми з 1990 року до 2009 року різко знизився і не
тільки за рахунок введення оборотних систем водозабезпечення, але і за
рахунок зниження виробництва.
Аналізуючи отримані дані, можна сказати, що за показником рН вода в ріці весною перевищує нейтральне майже на всіх точках (ближче до
лужної реакції), що можливо за рахунок змиву талими водами бруду з
вулиць міста (таблиця 2).
Весною, під час проходження досить великої води (весною 2009
року рівні води перевищували меженні більш, ніж на 170 см) спостерігалось значне зменшення таких компонентів, як Cl-, NO2-, SO4-, Mn+, Ni+ на
вході ріки в місто, а також майже всіх видів важких металів. Це говорить
про хороше розбавлення забруднень під час повені, при чому, за нашими
спостереженнями, швидкість проходження водного потоку в цей час значно збільшується, це дає можливість турбулентному перемішуванню перерозподілити кисень по всій товщі води, в результаті чого краще проходить
самоочищення води [2].
На вході в місто за рахунок досить високих значень швидкості води
(середня швидкість на 06.04.2009 складала 0,23 м/с) показник кисню
дорівнює 14,0 мг/л, а в районі гирла притоки Сумки (центр міста), де
середня швидкість потоку на перевищувала навіть на період повені
0,1 м/с – значення кисню тільки 5,8 мг/л.
Кількість біогенних елементів не виходить за рамки ГДК, чого не
можна сказати про концентрацію нітратів, значення яких весною нижче
ГДК, але в літньо-осінній період перевищують ГДК, починаючи з місця
впадання р. Сумки, до виходу з міста [2]. Це можна пояснити внесення
мінеральних і органічних добрив типу селітри, гною на садово-городніх
ділянках, розташованих на цих притоках. Під час літньо-осінніх дощів при
значному нахилі поверхні добрива разом із водою потрапляють в русло.
Концентрація фтору визначена така, що перевищує норму весною в
3-4 рази. Ймовірно, весною фториди, що накопичились в сніговому покриві, можуть давати такі концентрації.
Така ж ситуація спостерігається і з фосфатами, що теж можна пояснити насиченістю наших ґрунтів фосфатними добривами. Присутність
великої кількості іонів заліза характерно для нашої області взагалі.
Із важких металів тільки такі елементи як Co і Cd знаходяться нижче норми, а свинець, марганець і нікель майже у всіх точках спостережень
перевищують ГДК. Це ще раз підтверджує тезу про те, що скоріш за все ці
елементи потрапляють в ріку з селітебної території міста, транспортних
магістралей, а також при випадінні атмосферних опадів з повітря. Так і
досі зливові води міста напряму попадають у р. Псел через притоки
(р. Стрілка, р. Сумка) за рахунок відсутності замкненої каналізаційної
сітки. Кількість важких металів була накопичена у ґрунтах міста за довгий
період експлуатації автомобілів, ТЕЦ, при недбалому ставленні людини до
природи.
Сьогодні, коли промисловість вносить малу лепту у забруднення мі-
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ста, за допомогою поверхневих і підземних вод йде міграція забруднень в
ріки. Тому кількість важких іонів, які попадають в р. Псел за рахунок приток (р. Стрілка, р. Сумка) значимо, і ґрунти водозабору в періоди хорошої
своєї вологості переміщують ці іони по підземним водам в річку.
Нижче наводяться результати отриманих аналізів хімічного складу
річних вод Псла (таблиця 2), на період весняної повені 2009 року, в якій
показаний вплив міста на річковий стік, а також наведені відомості про
показники хімічного стоку ріки на кордоні з Полтавською областю.
Таблиця 2
Хімічний склад води р. Псел на 06.04.2009 (мг/л)
Показники
pH
NH4+
ClFNO3NO2SO42PO43Cu
Pb
Mn
Fe
Co
Cd
Ni
O2

Р. Псел до
міста
8,59
0,751
7,08
4,77
4,2
0,016
17
2,9
0,02
0,149
0,009
0,484
<1*10
<1*10
0,185
14,0

Точки відбору проб
Р. Псел після
Р. Псел біля с.
міста
Камінне
8,56
7,52
1,429
0,684
7,08
6,76
4,45
3,79
4,6
5,4
0,08
0,038
40
26
3,1
3,0
0,085
<5*10-4
0,299
<1*10-2
0,013
0,015
0,645
1,452
<1*10-3
<1*10-3
<1*10-4
<1*10-4
0,278
0,093
5,8
9,0

ГДК
2,6
350
1,2
45
3,3
500
3,5
0,01
0,03
0,1
0,3
0,1
0,001
0,1
-

Дані підтверджують, що місто є забруднювачем річкових вод, особливо в весняний період після танення снігу, за рахунок майже повної
відсутності захисних зон ріки в місці забудови берегової смуги, і тільки
тому, що далі по області ріка тече по добре залісених районах, вона самоочищується і в Полтавську область приносить чисту воду.
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ВПЛИВ АНТОЦІАНОВМІСНИХ РОСЛИН НА ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ
Федорко Х.В., Мегалінська А.П.
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (м. Київ)
У зв’язку із забрудненням України після аварії на 4-му блоці ЧАЕС
були знищені бар’єри і системи безпеки,які захищають навколишнє середовище від радіонуклідів, що містяться в опроміненому паливі, котрі потрапивши в клітини живих організмів , здатні утворювати в гідрофобній
фракції клітини,вільні радикали[ 1]. Один із постулатів здорового харчу-
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вання в умовах радіоактивного забруднення – вживання великої кількості
антоціановмісних рослин, які виступають пастками для вільних радикалів.
Крім того, є дані, що антоціани виступають важливим антибактеріальним
засобом[3].
Лікувальне значення Beta vulgaris L. зумовлене наявністю в них багатьох фізіологічно активних речовин у кількостях, що мають лікувальнопрофілактичне значення. В сировині Beta vulgaris L.є цукри (сахароза,глюкоза, фруктоза), органічні кислоти (щавлева, яблучна, лимонна),пектини (1,2 % ), білок (1,7 % ), бетаїн, каротин (0,01 мг%), аскорбінова кислота (5—15 мг% ), вітамін В1 (0,02 мг% ), вітамін В2 (0,04 мг% ),
барвники та сполуки калію (288 мг % ), магнію (40—45 мг % ), заліза
(1400 мкг/100 г), міді (140 мкг/100 г), ванадію, бору, йоду, марганцю,
кобальту, літію, молібдену, рубідію, фтору і цинку. Сік Beta vulgaris L.
виявляє спазмолітичну, діуретичну і протисклеротичну дію. Він стимулює
гемопоез, шлункову секрецію і перистальтику кишечника, затримує розвиток мікроорганізмів у кишечнику, сприяє виведенню холестерину, підвищує міцність кровоносних капілярів, розслаблює спазми судин, виявляє
протипухлинні властивості, регулює обмін речовин в організмі, позитивно
впливає на функції статевих залоз, поліпшує зір. Відомі й протизапальні та
ранозагоювальні властивості соку буряка. Вживання коренеплодів буряка
є ефективним при спастичних колітах, атеросклерозі, тиреотоксикозі,
аритміях, гіпертонічній хворобі, захворюваннях печінки,атонії кишечника,
хронічних запорах. Сирий і квашений буряк — ефективний засіб при лікуванні цинги[2].
Ягоди Vitis vinifera L. містять глюкозу (до 20%), сахарозу (5,5 %),
органічні кислоти, дубильні речовини (3,4 % ), амінокислоти, флавоноїди,
антоціани, ароматичні речовини, стерини (ергостерин, ситостерин, αситостерин), катехін, епікатехін, галокатехін, аскорбінову кислоту, вітаміни групи В,С,РР, провітамін
А (каротин), сполуки калію, кальцію, заліза і фосфору та інші речовини. В листках є цукри, органічні кислоти, інозит, дубильні речовини,
кверцетин, каротин, холін, бетаїн тощо. Плоди винограду використовують
у науковій і народній медицині. Вони виявляють різносторонню дію на
організм людини — загальнозміцнюючу, сечогінну, послаблюючу і жовчогінну. При вживанні їх посилюється обмін речовин, підвищується апетит,
поліпшується кровообіг і кровотворення, знижується кров'яний тиск, зменшується кислотність шлункового соку. Використання ягід ефективне при
недокрів'ї, кахексії, виснаженні нервової системи, хронічних бронхітах,
емфіземі легень, хворобах печінки, при спастичних і атонічних запорах,
нефритах і нирковокам'яній хворобі та при геморої. Корисним вважається
вживання свіжих плодів у початковій стадії туберкульозу легень[2].
Punica granatum L. містить дубильні речовини (до 28 % ), урсолову
кислоту (0,6% ); у соку плодів є цукри (до 2 % ), органічні кислоти (переважно лимонна і яблучна), вітамін С і таніни; Використовується в народній
медицині як в'яжучий засіб при шлунково-кишкових розладах. Свіжі плоди
або сік з них рекомендується як загально зміцнюючий засіб після виснажливих інфекційних захворювань або операцій, при простуді тощо. Сік
плодів є надійним протицинготним засобом, він збуджує апетит, регулює
діяльність шлунково-кишкового тракту, має сечогінну, жовчогінну, знеболюючу,протизапальну й антисептичну властивості [2].
Незважаючи на достатній літературний матеріал стосовно лікувальних властивостей даних харчових культур, як Vitis vinifera L., Beta vulgaris L., Punica granatum L.,проте відсутні дані про відносну антибактеріальну
активність цих антоціановмісних рослин. Тому метою даного дослідження
було вивчення антибактеріальної активності антоціановмісних витяжок
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Vitis vinifera L., Beta vulgaris L., Punica granatum L. відносно таких тестових
культур, як Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Candida albicons, тому, що у зв’язку із забрудненим
середовищем люди часто хворіють,в результаті чого краще використовувати рослинні засоби лікування, адже антибіотикотерапія шкідлива для
організму. Дослідження проводилось методом паперових дисків [3]. Сік
досліджуваних рослин стерилізувався на водяній бані. Результаті експерименту представлені в Таблиці 1.
Таблиця 1.
Тестмікроорганізми
Escherichia coli
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Candida albicons

Зона гальмування в мм
Vitis vinifera L.
Beta vulgaris L.
11
12
8

8
13
11

Punica
granatum L.
16
10
11

11
8

8
6

13
6

При цьому антибактеріальну активність Vitis vinifera L. можна представити у вигляді такого ряду:Proteus vulgaris > Escherichia coli= Staphylococcus aureus>Pseudomonas aeruginosa= Candida albicons. Антибактеріальну активність Beta vulgaris L.представлена у вигляді такого ряду: Proteus vulgaris> Pseudomonas aeruginosa> Escherichia coli= Staphylococcus
aureus > Candida albicons. Punica granatum L. може мати вигляд такого
ряду: Escherichia coli >Staphylococcus aureus >Pseudomonas aeroginosa
>Proteus vulgaris> Candida albicons.
Проведений експеримент дозволяє зробити висновок, що фунгіцидна активність відносно Candida albicons виявилась найбільшою у соці Vitis
vinifera L. і відносно однакова з Pseudomonas aeruginosa . Антибактеріальна активність відносно Escherichia coli найбільша у соці Punica granatum L.
і достатньо проявляється у соці Vitis vinifera L. Фунгіцидна активність відносно Proteus vulgaris проявляється у всіх соках тестових культур, приблизно в однаковій кількісті. Активність відносно Staphylococcus aureus
найбільша у соці Punica granatum L. Фунгіцидна активність відносно Pseudomonas aeruginosa виявилась однаковою у соках Beta vulgaris L. і Punica
granatum L.
Отже, під час захворювань, які спричинюють вище перераховані
мікроорганізми в результаті забруднення навколишнього середовища,
можна використовувати рослинні засоби лікування, які більш ефективно
спроможні підтримати імунну систему, яка ослаблюється під впливом радіації, захистити мембрани клітин від опромінення та зв’язати нукліди і вивести їх з організму[3]. До таких рослин відносяться Beta vulgaris L., Punica granatum L. та Vitis vinifera L.
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СПЕЦІАЛЬНІ СИРОВИННІ ЗОНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ
ІНДУСТРІЇ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Шевченко В.Г., Волинська С.С.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Від того, які продукти харчування споживають наші діти, залежить
не лише їхнє здоров’я, а й майбутнє нації, її виробничий, інтелектуальний,
творчий потенціал. На жаль, поки що якість і безпека продуктів харчування не поліпшуються. Необхідно стабілізувати й відродити галузь виробництва продуктів дитячого харчування, але для цього потрібна стратегічна
підтримка держави з обов’язковим фінансовим забезпеченням [4, 5].
Основною метою створення спеціальних сировинних зон є отримання високоякісної сільськогосподарської продукції за умови обмеженого
використання засобів хімізації сільського господарства (мінеральних добрив, стимуляторів росту, хімічних засобів боротьби проти бур’янів та шкідників). Потрібні нові технології, які б ураховували особливості природнокліматичних умов конкретного регіону, асортименту сільськогосподарських культур, адаптованих сортів, особливостей розвитку галузі рослинництва і тваринництва господарства та ін. Правильно організована експлуатація гарантує найбільш повне використання агробіологічного потенціалу
території, виключає вплив промисловості і транспорту на якість продукції,
забезпечує збереження природних ресурсів (в першу чергу ґрунтів), охорону навколишнього природного середовища, що в комплексі дає можливість вести біологічне землеробство на високому рівні [1, 2].
Державна програма розвитку виробництва вітчизняних продуктів
харчування вкрай потрібна. Незважаючи на те, що у 1996 р. було затверджено постанову Кабінету Міністрів № 679 «Про затвердження Положення
про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської
продукції», до 2005 року в жодній області України не було визначено
спеціальні сировинні зони, що ускладнювало контроль за якістю продукції
на стадії виробництва і не давало можливості запровадити ефективні механізми фінансової підтримки виробників. Лише у 2006 році, після прийняття Верховною радою Закону України «Про дитяче харчування», Інститутом агроекології УААН, Міністерством агрополітики України, Національною
асоціацією виробників дитячого харчування молочноконсервної та сокової
продукції «Укрконсервмолоко» активно розробляються нормативноправові документи стосовно створення та експлуатації спеціальних сировинних зон [3, 6]. Наслідком такої діяльності, зокрема, була постанова
Кабінету Міністрів України № 1195 «Про затвердження порядку надання
статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується
для виготовлення продуктів дитячого і дієтичного харчування». В 2009
році Міністерство аграрної політики представило на громадське обговорення проект «Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми
стабілізації та розвитку виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки», в якому зазначається, що «розвиток вітчизняної індустрії виробництва продуктів дитячого харчування є одним з
найважливіших питань, які потребують першочергового вирішення на
державному рівні. Вітчизняні підприємства з виробництва продуктів дитячого харчування не забезпечують потреб основної частини населення в
продуктах дитячого харчування. Реалізація Національної програми «Діти
України», затвердженої Указом Президента України від 18.01.96 № 63,
термін якої закінчився у 2005 році, лише частково вирішила деякі питання
щодо стабілізації виробництва продуктів дитячого харчування.
Шляхом і способом розв’язання проблеми у сфері виробництва
продовольчої сировини, зокрема є створення високопродуктивних та еко-
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логічно збалансованих агроекосистем, що забезпечить підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва;
Статус спеціальних сировинних зон на території Київської області,
згідно наказу Міністерства аграрної політики України № 439 від 17.07.2008
«Про внесення до Реєстру спеціальних сировинних зон», мають в наш час
такі господарства: товариство з обмеженою відповідальністю «Фермерський комплекс «Агро-Лідер-Україна» (с. Іванівка Білоцерківського району),
приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світанок»
(с. Ковалівка Васильківського району), сільськогосподарське товариство з
обмеженою відповідальністю «Пологівське» (с. Пологи Васильківського
району), фермерське господарство «Ніна» (с. Жуківці Обухівського району), державне підприємство дослідне господарство «Шевченківське» Інституту цукрових буряків УААН (с. Денихівка Тетіївського району). На
жаль, згідно законів 2009 та 2010 років «Про внесення змін до Реєстру
спеціальних сировинних зон», кількість сировинних зон на території Київської області не збільшилась. Хоча столичне управління статистики у 2009
році зафіксувало пік народжуваності за весь час незалежності України:
згідно з показниками минулого року, народжуваність в місті Києві досягла
максимуму за останні 7 років. За статистичними даними, у 2009 році на
1000 чоловік дорослого населення в Києві народилося 11,7 дітей. Так
само, як і столиця, на даний час Київщина займає одну з перших позицій,
адже в середньому по Україні цей показник не перевищує 11. Отож, спостерігаються позитивні зміни: починаючи з 2004 року в області у середньому на 5 відсотків щороку зростає кількість новонароджених. Внаслідок
такої демографічної ситуації зростає і потреба в екологічно чистих продуктах дитячого харчування.
Отже, якість і безпека аграрної сировини формується ще на етапі
відбору земельних ділянок, рослинна продукція з яких буде використовуватись безпосередньо для виробництва продуктів дитячого та дієтичного
харчування, або ж корми з неї – для вигодовування худоби, від якої будуть отримувати молочну чи м’ясну сировину, і яка також буде використовуватись для цих потреб. Державна програма розвитку виробництва вітчизняних продуктів харчування вкрай потрібна. І приймати її слід негайно.
Ефективною ця робота буде лише при умові проведення маркетингових
досліджень та визначення ринків попиту на продукцію біологічного землеробства.
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РОЗДІЛ 4. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІХ
ЗАКЛАДАХ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Криловець М.Г.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
З погіршенням екологічної ситуації в світі, в цілому, екологізація
освіти стає одним з головних завдань професійної підготовки вчителів
географії. Проблема удосконалення екологічної освіти з кожним роком
приваблює до себе все більше і більше уваги.
Екологічні проблеми, як одні із самих важливих на даний момент,
виділяються серед глобальних проблем людства. А у вивченні географії
мають першочергове значення. Сучасні географічні дослідження все більше орієнтуються на вирішення проблем оптимізації взаємодії природи і
суспільства, охорони довкілля.
Для успішного вирішення проблем екологічної підготовки студентів
недостатньо включити у вузівську географію відповідних питань, розділів
чи навіть цілих курсів. Потрібно підпорядкувати завданням екологічної
підготовки всієї системи географічних дисциплін, що вивчаються в педвузах, тобто екологізація.
При цьому потрібно враховувати, що виховання екологічно грамотної людини потребує не стільки загальних декларацій і широкомасштабних
узагальнень, скільки знайомства з конкретними фактами і ситуаціями.
Воно може бути досягнуте шляхом аналізу місцевих і регіональних екологічних проблем з одного боку і знайомство з прикладами позитивного
досвіду природокористування з іншого, але з обов’язковою прив’язкою до
конкретних об’єктів і територій.
Особливу увагу потрібно приділити вивченню антропогенних
ландшафтів, оскільки вони сильно поступаються природним ландшафтам
за стійкістю до несприятливого впливу навколишнього середовища. За
співвідношенням площ цих ландшафтів можна судити про стійкість до
забруднення всього регіону в цілому.
Даючи оцінку природним ресурсам з точки зору їх виснаження і
порівнюючи кількісні показники об’ємів сировини, що добувається і готової
продукції, потрібно звернути увагу студентів на ще низьку ефективність
виробництва.
Також потрібно загострити увагу на зміни родючості грунтів, зменшення посівних площ на душу населення, навести приклади водної та
вітрової ерозії грунтів в різних адміністративних районах області.
Важливо сформувати у студентів розуміння можливих невідворотніх
наслідків втручання в природні процеси і нетерпимість до такого втручання.
Розуміння екологічних проблем ґрунтується на формуванні системи
знань, умінь, досвіду творчої діяльності, емоцій і переживань.
З метою вироблення у молодого покоління нетерпимого відношення
до негативних змін природи потрібно здійснювати екологічну освіту студентів, використовуючи різноманітні методи і форми.
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Лекції, де розглядається структура і територіальна організація виробництва своєї області; вплив господарської діяльності людини на довкілля, сучасний стан повітряного і водного басейнів, грунтів; заходи з
попередження подальшого нарощування і зниження забрудненості в природному середовищі (на підставі проведених досліджень).
На лабораторно-практичних заняттях здійснюється закріплення і
поглиблення знань, отриманих на лекціях та з інших джерел; вивчається
більш детально стан природного середовища регіону; аналізуються схеми і
графіки: негативних наслідків природного середовища під впливом промисловості, зміною хімічного складу води в місцевих річках та криницях,
забруднення повітряного басейну і грунтів регіону викидами промислових
підприємств і транспортом, визначаються раціональні методи боротьби. На
заняттях потрібно використовувати різноманітні засоби наочності: гербарії, колекції, фіксований матеріал, чучела і тушки звірів і птахів, атласи,
результати самостійних спостережень, фотографії, відеофрагменти тощо.
Добротним підґрунтям для формування екологічних знань у студентів є польові практики, які проводяться протягом всього курсу навчання.
Контрольна робота використовується як форма контролю з метою
вияснення рівня отриманих екологічних знань і навичок, уміння самостійного аналізу екологічної проблеми та пошуку шляхів рішення для ліквідації
негативного впливу на довкілля.
Екскурсії на виробництво з метою вивчення: впливу технологічного
процесу на природне середовище; заходів з охорони природи; ступеню
захищеності природи від техногенних викидів; можливих шляхів вирішення проблеми. В природоохоронні організації, санітарно-епідеміологічні
станції міста, області – для знайомства з екологічною ситуацією в мікро і
макрорайоні.
Екскурсія-практикум, де під керівництвом технолога, інженера з
техніки безпеки студенти знайомляться з умовами роботи і впливом виробництва на довкілля, а також з розрахунками техніко-економічного обґрунтування розміщення підприємства і технічними засобами захисту довкілля, закладеними в проекті і ступінню реалізації їх на практиці.
Дискусії з екологічних проблем в зв’язку з діяльністю недержавних
підприємств і їх впливом на екологію регіону.
При виконанні курсових робіт студенти дають оцінку природних
умов господарства, що досліджується, з повною характеристикою грунтів,
забезпеченістю їх мінеральними добривами, виявленням еродованих земель і заходів попередження ерозійних процесів, санітарний стан поселень, вплив тваринницьких комплексів на зміну вод і грунтів навколишніх
територій і заходів охорони.
На підставі вивчення наукової літератури, збору та узагальнення
статистичного матеріалу виконують дипломні роботи, готують доповіді на
наукові конференції. Таким чином виявляється здатність студентів до
творчого мислення, виробляється світоглядна позиція.
Для виконання індивідуальних самостійних завдань доцільно підбирати такі теми, вирішення яких потребує досить тривалої і систематичної роботи кожного студента. Найбільший інтерес, зазвичай, викликають
складання картосхем з окремих компонентів природи та по галузях господарства регіону.
Екологізація навчального процесу у вищому педагогічному навчальному закладі відкриє більш широкі можливості краєзнавства. Здається
доцільною значна перебудова курсу краєзнавства, що вивчається в педуніверситетах. Краєзнавство обов’язково має бути по своїй суті екологічним. Тільки на прикладі свого рідного краю можна зрозуміти актуальність
екологічних проблем; що дозволить реально здійснювати, висунутий
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останнім часом, принцип діяльного підходу в навчанні та вихованні.
Додатковою та ефективною формою еколого-краєзнавчої підготовки у педвузі має стати туристична робота. Вивчення краєзнавчого матеріалу під час туристичних походів привчає студентів до самостійності, формує в них дослідницький підхід до вивчення географічних закономірностей, виховує екологічне мислення.

РОЛЬ УЧЕНИХ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У СТАНОВЛЕННІ
МЕМБРАНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
Рибальченко Т.В., Опанасенко С.М., Дзержинський М.Е.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Історико-науковий аналіз джерел літератури приводить до висновку, що у становленні мембранології в Україні основну роль відіграли дослідження, проведені у Київському університеті (Університеті святого Володимира) на початку минулого століття. Найважливішим з них є дослідження Василя Юрійовича Чаговця [15, 16], Данила Семеновича Воронцова [46, 14] і Платона Григоровича Костюка [7-11].
В.Ю. Чаговець закінчив Військово-медичну академію (С.Петербург)
у 1897 р., з 1910 р. – професор і завідувач кафедри фізіології Київського
університету, з 1921 р. по 1935 р. – завідувач тієї ж кафедри у складі
Київського медичного інституту. Основну увагу він приділяв дослідженню
фізико-хімічної природи електричних потенціалів у нервовій і м’язовій і
залозистих тканинах та механізмів їх електричного подразнення. Він вперше застосував для пояснення цих процесів теорію електролітичної дисоціації Арреніуса, і ще студентом опублікував свою першу роботу у «Журн.
русс. физико-хим. общества» (1856) під назвою «О применении теории
диссоциации Аррениуса к електрическим явлениям на живих тканях»
[16]. Істотно доопрацьовану ідею цієї роботи В.Ю. Чаговець представив у
1903 р., як докторську дисертацію [15].
Іонна теорія походження біоелектричних явищ В.Ю. Чаговця мала
визначальне значення для розвитку подальших досліджень механізмів
виникнення біоелектричних потенціалів. Не менш важливим на той період
було і розуміння механізмів впливу електричного струму на живі тканини.
І це також стало предметом досліджень В.Ю. Чаговця: у 1906 р. він створює конденсаторну теорію електричного подразнення тканин і дає фізикохімічне пояснення дії електричного струму [16]. В.Ю. Чаговець виходив з
того, що поверхня протоплазми вкрита напівпроникною мембраною, яка
при пропусканні електричного струму заряджається на зовнішній поверхні
негативно, а на внутрішній позитивно. Після досягнення потенціалу певної
критичної величини виникає процес збудження. Конденсаторна теорія
Чаговця була опублікована на три роки раніше теорії подразнення Нернста і на 34 роки раніше теорії Еббеке [4], який у 1930 р. також трактував
подразнення нерва електричним струмом як результат поляризації протоплазматичної мембрани подразнюючим струмом. На жаль, ні Нернст, ні
Еббеке не згадують роботи полтавчанина Чаговця В.Ю., хоч вона і була
опублікована у 1908 р. у широко відомому Пфлюгерівському архіві.
Важливим етапом півстолітніх досліджень мембранологів Київського
університету стали дослідження Д.С. Воронцова (завідувач відділу загальної фізіології, 1945-1956 р.р.) і П.Г. Костюка (випускник Київського університету, завідувач того ж відділу, 1956-1960 р.р.). Визначаючи пріоритетну роль плазматичної мембрани і розвиваючи іонну теорію подразнення
В.Ю. Чаговця, вчені вперше встановили, що нерв, який втратив збудли-
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вість під впливом неорганічних катіонів, відновлюється постійним електричним струмом, чим передбачали існування у плазматичній мембрані потенціалзалежних іонних каналів [9]. Вивчення електротонічних явищ у
спинномозкових корінцях дало можливість зрозуміти механізми передачі
електротонічних потенціалів по нерву [3, 5]. На підставі вивчення природи
гальмування і збудження нервів було висунуте припущення про наявність
збудливих і гальмівних синапсів. Застосувавши вперше в країні мікроелектронну техніку [7], П.Г. Костюк показав, що єдиною структурою клітини,
яка генерує електричні потенціали, є плазматична мембрана, і що при
гальмуванні мотонейронів розвивається гіперполяризаційний гальмівний
постсинаптичний потенціал.
Ці роботи провідних мембранологів Київського університету значно
випереджали час, ідеї їх авторів були у безкомпромісному конфлікті з
ідеями «немембранного» електрогенезу [12] і отримали переконливу
перемогу на І і ІІ Гагрських конференціях у 1949 і 1956 р.р. Геніальні на
той час роботи П.Г. Костюка ввійшли в його кандидатську («Адаптация
нерва к постепенно наростающему электрическому току», 1949) і докторську («Центральное торможение в простейшей рефлекторной дуге», 1956)
дисертаціях. Результати методичних розробок і фундаментальних досліджень узагальнені у перших в Україні мембранних монографіях «Двухнейронная рефлекторная дуга» та «Микроэлектродная техника» [7, 8], які у
1960 р. були відзначені премією ім. І.П. Павлова АН СРСР. Після переходу
Д.С. Воронцова і П.Г. Костюка до Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця
АН УРСР з 1961 р. мембранологічні дослідження у Київському університеті
проводилися під науковим керівництвом П.Г. Богача [1, 2] – директора
НДІ фізіології і завідувача кафедри біофізики.
Таким чином, основоположником мембранології в Україні є В.Ю. Чаговець, О.С. Воронцов і П.Г. Костюк – професори Київського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка (Університету святого Володимира) в період з 1910-1960 рр.).
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ДОСЛІДНА РОБОТА ШКОЛЯРІВ З КІМНАТНИМИ РОСЛИНАМИ
Гомля Л.М., Гатіатулліна Ю.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Досліди і спостереження відіграють велику роль у вивченні шкільного курсу біології, в роботі гуртків юних натуралістів. Вони активізують
розумову і практичну діяльність учнів, розширюють їхні знання про природу, удосконалюють вміння і навички. Вирощуючи кімнатні рослини, проводячи дослідницьку роботу з ними, учні засвоюють важливі трудові прийоми доглядання за рослинами, привчаються до самостійної праці. При проведенні дослідів і спостережень школярі вчаться правильно і логічно висловлювати свої думки, користуватися науковими термінами. Досліди і
спостереження допомагають школярам краще усвідомити взаємозв'язок і
взаємозумовленість у природі, роль людської праці та біологічної науки в
розвитку рослинного світу. Навіть найпростіші досліди, які підтверджують
наявність у рослин хлорофілу, дихання рослин, росту тощо, дають учням
нову інформацію, розвивають творче мислення. Досліджуючи газообмін,
світлове і мінеральне живлення, умови росту й розвитку рослин, учні
глибше пізнають процеси і явища у природі.
Організація занять гуртків та проведення дослідів з кімнатними рослинами є одним з ефективних засобів формування практичних умінь і
навичок, поєднання навчання з практикою вирощування рослин. Правильно організована дослідницька робота виробляє в учнів спостережливість, уміння самостійно проводити нескладні дослідження, робити висновки, пізнавати прості явища, привчає до творчих пошуків щодо застосування знань у практичній діяльності. У процесі проведення досліду учні виконують різні операції по догляду за рослинами. Спираючись на знання з
біології, учні визначають, як рослини забезпечені елементами мінерального живлення, вивчають водообмін, фотосинтез, застосування різних регуляторів росту, строки підживлення кімнатних рослин, ознайомлюються з
найважливішими процесами, що відбуваються в рослинному організмі.
Проведення дослідів з кімнатними рослинами зацікавлює школярів до
дослідницької справи, сприяє набуттю потрібних навичок, переконує їх у
необхідності вивчення біології.
Результати досліджень учнів доцільно обговорювати в класі під час
вивчення певних тем, вчити аналізувати одержані результати. Так, вивчаючи тему "Основні функції рослинного організму", учні можуть використати дані досліджень ряду процесів: вбирання води рослиною, пересування
води по рослині, випаровування води рослиною (транспірація), мінеральне
і повітряне живлення, засвоєння води рослиною. Важливо переконувати
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учнів, що від цих процесів залежить ріст, розвиток, цвітіння і плодоношення рослин.
У куточку живої природи можна провести прості досліди під час позакласної роботи з учнями 6-х класів. Їхнє виконання допоможе учням
пов'язати фізіологічний матеріал з анатомічним, глибше зрозуміти взаємозв'язок рослинного організму з умовами довкілля.
Більшість дослідів з кімнатними рослинами вимагає тривалого часу,
а тому зазвичай дослід закладають на уроках, а спостереження за ходом
досліду учні здійснюють у позаурочний час. Позаурочну роботу можуть
виконувати весь клас або група школярів. Вона може бути пов'язана зі
змістом уроку, а часто є підготовкою до нього чи його продовженням.
У позакласній роботі з кімнатними рослинами розрізняють такі форми: індивідуальні заняття, епізодичні групові заняття, заняття гуртків,
масові заходи. За допомогою проведених дослідів учні переконуються, що
живлення рослин є важливою частиною обміну речовин у рослині. Воно
визначає напрям біохімічних перетворень речовин, ріст і розвиток, продуктивність рослин і якість цвітіння та плодоношення. Учні мають можливість
експериментально дослідити, що умови мінерального живлення рослин
можна регулювати внесенням органічних і мінеральних добрив у ґрунт,
кореневим і позакореневим підживленнями. Внесені у ґрунт добрива
впливають на мікробіологічні процеси і підвищують родючість ґрунту.
Для проведення дослідницької роботи з питань розмноження кімнатних рослин насінням треба мати різноманітні види ґрунтів для виготовлення ґрунтових сумішей та різні добрива для підживлення. Учні на уроках
біології дізнаються, що вміст води в рослинних клітинах становить 7090%, а це сприяє проходженню біохімічних реакцій в організмі, охолодженню тіла рослин і в спеку оберігає рослину від перегрівання, зумовлює
пружність, або так званий тургосцентний стан рослинного організму.
Школярі можуть зробити висновок, що в основі життя на нашій
планеті лежить фотосинтез – процес життєдіяльності зеленої рослини, при
якому важливу роль відіграє вода. Це єдиний процес у біосфері, що нагромаджує енергію Сонця. Мінеральне й водне живлення стимулюють і
поліпшують фотосинтетичну діяльність рослин, сприяють активному використанню продуктів фотосинтезу для росту і розвитку рослин. Вивчаючи
повітряне живлення рослин, учні спостерігають, як відбувається утворення
крохмалю на світлі, вивчають властивості хлорофілу, визначають інтенсивність і продуктивність фотосинтезу. Так, при вивченні теми "Ріст і розвиток, їхній взаємозв'язок", учні проводять підсумки дослідницької роботи і
записують висновки: "Ріст – це незворотний процес збільшення розмірів
рослин, обумовлений діленням клітин і збільшенням їхнього об'єму. Характер росту, його інтенсивність, послідовність утворення окремих органів
характеризують загальний фізіологічний стан рослин".
Під розвитком учні розуміють якісні морфологічні й фізіологічні зміни в рослинному організмі під час онтогенезу, які обумовлені внутрішніми
особливостями організму і впливом зовнішніх чинників. Школярі переконуються, що за нормального функціонування рослинного організму ріст і
розвиток – це нерозривно пов'язані процеси. Отже, досліди щодо вивчення розвитку, спостереження фотоперіодизму, регуляції росту і цвітіння
кімнатних рослин, які проводяться на позакласних заняттях учнями 6, 10 і
11 класів, відіграють важливу роль у формуванні спостережливості та
самостійності школярів.

180

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ЕКОЛОЛОГІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО КУРСУ
ХІМІЇ
Капуста І.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кожна жива істота планети Земля для того, щоб просто існувати і
виконувати визначене їй природою призначення, об’єктивно (природно)
повинна мати відповідне безпечне екологічне середовище цього існування
з певними фізичними і хімічними параметрами.
На жаль, людське суспільство в процесі своєї життєдіяльності та
виробничої діяльність постійно порушує природні параметри.
В останні роки дедалі більше стає очевидним, що для вирішення
екологічної проблеми необхідне створення цілісного уявлення про функціонування навколишнього середовища, яке нас оточує, і, особливо місце
людини в ньому. Протиріччя між традиційною наукою, що розділена на
жорсткі самостійні дисципліни, і потрібністю цілісного пізнання реальності
стимулює становлення нового типу організації науки.
Нагальною потребою сучасного взаємозв’язку людини і природи
стає проведення комплексних екологічних досліджень. Ланцюг зворотнього зв’язку, що існує між соціальними змінами, екологічними змінами і змінами в біології людини, повинен мати своє відображення в науці як форма
суспільної свідомості [1].
Нове становище людини по відношенню до природного середовища, ріст її технічної могутності і перетворення людської діяльності в «геологічну силу» потребують суттєвої модифікації науки, якщо вона прагне
адекватно відобразити дану ситуацію. На скільки це стане можливим,
покаже майбутнє, але слід відмітити, що в сучасній науці спостерігаються
процеси, які є своєрідною реакцією на нові завдання, що постають у співвідношенні з інтенсифікацією взаємодії поля функціональних зв’язків між
суспільством і природним середовищем. Для науки стає характерною її
переорієнтація, яку можна назвати тенденцією екологізації [1].
У словнику-довіднику Н.Ф. Реймерса, поняття «екологізація» має
декілька значень, а саме:
1) це проникнення екологічних ідей в усі сторони суспільного життя;
2) шлях суспільного розвитку, що визначається глобальними екологічними обмеженнями і врахуванням господарських починань, технологій і техніки на навколишнє середовище і природу і в кінцевому результаті
розрахований на збереження можливості існування і розвитку довгих
поколінь людей в рамках закону єдності «організм-середовище» і правила
відповідності умов середовища генетичній визначеності організму, які
вказують на те, що різка антропогенна зміна середовища життя на Землі
приведе до незворотного вимирання людства;
3) процес неуклінного і послідуючого включення систем технологічних, управлінських та інших рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд з покращенням
або хоча би збереженням якості природного середовища ( або взагалі
середовища життя) на локальному, регіональному і глобальному рівнях.
Г.О. Білявський з співавторми стверджують, що роль освіти у подоланні екологічної кризи, розвитку збалансованого суспільства є надзвичайно високою, оскільки тільки вона здатна створити передумови формування передової еліти, яка зможе реалізувати потужні вітчизняні можливості на благо свого народу, європейської і світової спільноти, що сьогодні
варто ставити питання не про розвиток і вдосконалення екологічної освіти,
а про новий її статус і важливу роль в розбудові системи освіти для збала-
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нсованого суспільства [1,2].
На важливість екологізації хімічної освіти вже звернули увагу міжнародні організації, вчені та вчителі хімії.
Як говорить відомий сатирик М.Задорнов: «Людське суспільство є
лише частиною природи, а частина не може керувати цілим». Керувати
цілим, тобто всією природою, людина дійсно не може, але нашкодити
природі може і нашкодити значною мірою, що, на превеликий жаль, ми й
спостерігаємо –як ложка дьогтю бочці меду. Щоб цього більше не трапилося необхідно прискорити екологізацію викладання хімії.
Екологізація хімічної освіти – це процес обов’язкового неухильного
і послідовного впровадження такого змісту хімії, який дозволив би формувати розуміння взаємозв’язків і явищ у природі і таким чином сприяти
виробленню екологічного мислення, екологічної свідомості та екологічної
поведінки.
Переробити свідомість дорослої людини важко, практично неможливо. Тому треба починати екологічне виховання з самого малечку, коли,
як кажуть в народі, дитина лежить ще поперек лавки. Але це теж важко,
бо це повинні робити батьки, які, на жаль, в основній своїй масі є екологічнонеграмотними, несвідомими, без відповідних знань.
У середній школі, коли вже вводиться хімія як окрема дисципліна,
необхідно включати в навчальний матеріал певні екологічні аспекти, тому
основна роль тут відводиться саме вчителю хімії. Робити це вчителям хімії
важко, оскільки вони мають недостатні екологічні знання з вузу, де екології до цього часу не приділялося достатньо уваги і практично немає висококваліфікованих викладацьких кадрів. В старшій школі, де йде спеціалізація, екологізації викладання хімії повинно приділятись особлива увага й
реалізація цього також «лежить» на плечах вчителів хімії [3].
Як відомо кожний урок хімії в школі (училищі, гімназії, коледжі),
лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття з хімії у вузах повинні передбачати триєдину мету: навчальну, розвивальну і виховну. Тому
кожен учитель хімії в школі (училищі, гімназії коледжі), професори й доценти кафедр хімії вузів, які читають лекції, викладачі вузів, що ведуть
практичні, лабораторні і семінарські заняття, відповідно в своїх поурочних
планах, в планах кожної лекції, в планах кожного практичного, лабораторного і семінарського заняття повинні як в змісті, так і у виховній меті
передбачити в обов’язковому порядку аспект екологічної освіти і виховання. Особливе значення екологізація хімічної освіти має і на рівні післядипломної освіти спеціалістів і керівників різних галузей господарства і військової сфери країни. Від рівня екологічного мислення, екологічної ерудиції
вищих керівників та посадовців, яким треба ухвалювати відповідальні
рішення, багато в чому залежить нині, і буде залежати в майбутньому
хімічна безпека. Хімічна безпека може стати реальністю тоді і тільки тоді,
коли викладання хімії буде максимально екологізоване [5].
Новая концепція освіти ХХІ сторіччя розробляється через призму
підвищення екологічної культури особистості вчителя, яка має включати
комплекс знань, умінь і навичок і, що найголовніше, накопичені людством
культурно-моральні цінності, що необхідні для формування та розвитку
особистості, її екологічної зрілості.
В першу чергу екологічно грамотним повинен бути вчитель, що є
носієм високої екологічної культури, чи бути «екологічно компетентним».
У психологічній концепції М. Кяерста компетентність сприймається як
конкретний вимір висловлювання особистості. На думку О.К. Маркової,
професійна компетентність передбачає сформованість у праці вчителя
наступних сторін: педагогічна діяльність, педагогічне спілкування і особистість. Педагогічна діяльність - це «технологія» праці вчителя, педа-
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гогічне спілкування - клімат і атмосфера цієї роботи, а особистість ціннісні орієнтації, ідеали, внутрішні сенси роботи вчителя [4].
Ефект виховання екологічної культури в учнів багато в чому обумовлений тим, наскільки екологічні цінності сприймаються педагогом як
життєво необхідні і які мотиви ним рухають. Якщо вчитель у своїй діяльності керується мотивом «змушений» , то ефект слід очікувати низький,
якщо він рухається мотивом «хочу» чи «не можу інакше» , то й результативність виховання екологічної культури зростає.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИ
ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
Клименко М.О., Мельник Т.О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Згідно з документами Всесвітнього Самміту в Йоганнесбурзі екологічна освіта та екологічне виховання відносяться до невід’ємних засобів
механізму сталого розвитку суспільства [3]. Важливим кроком назустріч
світовій спільноті Україна зробила при прийнятті у 2002 році «Концепції
екологічної освіти України». Однак, на практиці глобальній проблемі екологічного виховання на всіх рівнях національної освіти нашої держави
приділяється недостатня кількість уваги. Цьому сприяє ряд причин, до
яких можемо віднести:
− у середніх освітніх закладах – здійснення екологічного виховання в рамках дисципліни «Біологія», а не як окремого предмету.
− у закладах вищої освіти – обмеженість годин відведених на
дисципліну, під час яких студенти можуть отримати тільки базові знання, без належного формування їх екологогуманістичного світогляду.
Для вирішення цих проблем в системі екологічного виховання пропонуємо, використання інтерактивних методів навчання, зокрема, методики круглого столу, яка у активній формі дозволяє засвоїти базові теоретичні основи екології та вплинути на екоцентричну особистість студента за
відносно короткий час.
Вважаємо за доцільне детально проаналізувати суть цієї методики.
Методика круглого столу має численні переваги, головними з яких
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є:

−

легке та швидке засвоєння необхідної інформації в неформальних умовах за участю студентів, викладачів та фахівцівпрактиків;
− це групова методика навчання, де у кожного члена групи є
своя роль, але всі разом вони мають спільну мету (формування
поведінково-діяльнісної складової екологічного виховання);
− студенти навчаються один від одного шляхом програвання ролі
«експерта» попередньо заданого їм проблемного питання, що
потребує ґрунтовної підготовки (становлення інформаційнодосвідного компоненту особистості шляхом опрацювання значної кількості основної і додаткової інформації, її стисла та зрозуміла презентація).
− цей стиль навчання дає можливість набуття навику швидкої та
гнучкої реакції на поставлені питання, приклади, пропозиції;
− протягом заняття, викладач спостерігає за підготовкою студентів, їх активністю, звертає увагу на питання, що не набули
достатнього висвітлення чи розуміння з метою подальшого обговорення [5].
Для досягнення максимального ефекту від круглого столу необхідно використовувати його основні інструменти та стратегії проведення, до
яких відносять:
− принцип збудування довіри – створення атмосфери, де кожен
відчуває себе рівноправним, не боїться і не соромиться задавати питання, почувається комфортно. Принцип дозволяє всім
учасникам методу порушувати питання, яким не приділяється
достатньо уваги під час традиційних лекційних занять.
− самопідготовка – в процесі активної підготовки до круглого столу студенти готують додаткові матеріали (статті, газети, брошури, презентації, тощо), проводять міні-дослідження, шукають
цікаві приклади досвіду провідних компаній як на локальному
чи регіональному рівні, так і на міжнародному. Це вказує на те,
що студенти пов’язують задані їм питання на рівні більш зосередженому на життєвих (практичних) ситуаціях, звертають увагу на реальні екологічні проблеми, а також шляхи їх вирішення.
− розширення кордонів – принцип, що дозволяє учасникам «виходити за межі аудиторії» і за допомогою сучасних технологій
створювати дискусію з представниками інших університетів,
країн, державних, комерційних та громадських організацій.
Прикладом таких технологій є ІTV (Interactive Television) – інтерактивне телебачення – система трансляції з каналом зворотного зв’язку – ефективний в освітніх та бізнес-структурах засіб
поєднання двох чи більше аудиторій, що знаходяться на дистанціях, з можливістю аудіо та відео потоку в реальному часі
[5].
Важливе значення у проходженні та досягненні мети круглого столу відіграє фасилітатор – особа (студент або викладач), що є добре обізнаним у проблемному питанні і має достатні комунікативні та організаційні
навики управління, правильного спрямування та оптимізації конструктивного процесу обговорення поставленої проблеми.
Існує декілька видів техніки ефективного управління круглим столом. Найбільш практичною для закладів освіти вважаємо техніку, що
складається з трьох керованих фасилітатором етапів і займає близько 80
хвилин.
Перший етап (10 – 15 хвилин) складається з представлення учас-
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ників, встановлення проблемних питань, очікувань та цілей круглого столу.
Другий етап (50-60 хвилин) – виступи учасників, обговорення відповідно до порядку денного. Простеження фасилітатором основних моментів засідання на дошці, фліпчартах чи електронних засобах. Створюючи
невимушену обстановку, фасилітатор спонукає учасників взаємодіяти
швидко та чітко, гарантуючи кожному з них можливість бути почутими та
мати рівні права на запитання. Під час етапу учасники повинні:
− бути достатньо підготовленими до участі;
− уважно слухати доповідаючого та задавати запитання при
необхідності;
− представляти наочні матеріали (ілюстрації, графіки, діаграми,
схеми, рисунки, відео матеріали);
− наводити конкретні приклади, для кращого сприйняття інформації рештою учасників;
− висловлювати власні думки та рекомендації;
Для досягнення максимального ефекту від круглого столу учасники
не повинні:
− бути пасивними; “купувати” все, про що їм розповідають; бути
занадто скептичними, та непривітними до інших учасників.
Третій етап (до 10 хвилин) – завершення. Фасилітатор підбиває підсумки, визначає, які цілі та завдання круглого столу були досягнені, та
питання, на яких потрібно більше зосередитись в майбутньому. Надає
можливість декільком учасникам внести зауваження, рекомендації та
пропозиції. Найактивніші учасники можуть бути відзначені заохочувальними призами (будь-що, на розсуд фасилітатора, наприклад, додаткові
бали) [4].
У викладанні біології та екології основною проблемою навчальновиховного процесу є незначна кількість годин, що виділяється на дисципліну, тому важливим є впровадження методик, які є компактними у плані
часу та впливають як на актуалізацію знань, так і на екологічне виховання
студентів.
Нами на практиці була перевірена ефективність використання методики круглого столу у студентів-біологів четвертого курсу та екологів
п’ятого і шостого курсів. Круглий стіл з менеджменту виконував функцію
ввідного заняття до курсу «Екологічний менеджмент». Труднощі, що виникають при вивченні даного курсу, прямо пов’язані з відсутністю попередніх знань із основ менеджменту [1]. Тому, дана методика була використана нами для пом’якшення переходу студентів до економіко-екологічної
дисципліни – екологічного менеджменту.
Студенти завчасно отримали завдання. Для представлення якого
кожен з учасників самостійно мав опрацювати значну кількість теоретичної інформації, презентувати її колегам у вигляді мультимедійних презентацій, роздаткового матеріалу з обов’язковим наведення конкретних прикладів.
Важливим моментом круглого столу було проведення паралелей
між менеджментом та екологією, менеджментом в Україні та закордоном,
між національним екоменеджментом та екоменеджментом у світі, його
вплив на корпоративну екологічну культуру та екокультуру населення
вцілому.
Під час обговорення питань студенти зупинялися на досвіді провідних компаній світу, на власних спостереженнях, на екологічних аспектах
менеджерської діяльності, яких не вистачає Україні, розробляли власні
рекомендації та плани дій по вирішенню проблемних питань України в
сфері охорони навколишнього природного середовища.
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Отже, при проведенні круглого столу з менеджменту з навчальної
точки зору студенти отримали високі академічні результати, розглянули
більшу кількість питань ніж на традиційних лекціях чи семінарах, студенти
та викладач були задоволені подібним проведенням заняття. З виховної
точки зору захоплення студентів підготовкою до заходу та активність під
час проведення круглого столу свідчила про їх готовність діяти у довкіллі з
мінімальною шкодою для нього, про відповідальність за стан природи та
майбутні покоління від економічної діяльності, яка здійснюється сьогодні.
Отримані результати свідчать про ефективність методики круглого
столу, як інтерактивної форми навчання при вирішенні проблем навчально-виховного процесу екологічних та біологічних дисциплін в закладах
освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕКЛАМИ ЯК
ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
І СОЦІУМУ
Коробко О.О., Мельник Т.О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
У сучасному світі велике значення має інформація та шляхи її поширення. Найбільшу кількість інформації особа отримує під час навчання в
закладах освіти та через засоби масової інформації.
У наш час інтерактивні методи навчання ефективно застосовуються
з метою активного навчання студентів. Ці методи значно підвищують зацікавленість аудиторії до теми обговорення і дають можливість проявити
творчий підхід та включають елемент самостійного пошуку відповідей на
поставлене завдання або вирішення проблеми[1].
Саме такий підхід був використаний при викладанні курсу «Екологія людини»( дисципліна викладається як обов’язкова для студентівекологів 3 курсу та як спецкурс для студентів-біологів 4 курсу), де порушуються різні аспекти впливу факторів зовнішнього середовища на організм людини. Одним із питань теми було ознайомлення з проблемою впливу продуктів горіння, що отримуються при спалюванні листя та органічних
решток на організм людини [2]. Положення Оргуської конвенції [3] говорить про забезпечення інформацією населення, а також про участь громадськості у процесі прийняття рішень та про доступ до правосуддя з
питань, що стосуються довкілля. Керуючись цими положеннями було вирішено ознайомити соціум з цією проблемою. Серед студентів було оголо-
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шено конкурс на створення інформаційної листівки. Мотивацією слугувало
отримання додаткових балів. Таким чином вирішувалось декілька питань:
студенти, зацікавлені у створені листівки, ознайомлювались з інформацією
про спалювання листя та отримували досвід створення матеріалів публіцистичного стилю; студенти готували матеріал, що дав змогу населенню
ознайомитись з цією проблемою; мотивуючим рушієм була конкуренція
між студентами та оцінка за виконану роботу.
Основними вимогами до інформаційної листівки були: лаконічність,
змістовність, доступність інформації. Серед усіх робіт було вибрано декілька із найвдалішим змістом та оформленням і кращі фрагменти були
об’єднані в одну, яка і стала інформаційною листівкою (зразок тексту
листівки розміщений після статті).
Основним джерелом інформації для створення листівок слугувала
мережа Інтернет[4], та інші літературні джерела [5],[6].
Згодом такі листівки ( восени, в період початку масового спалення
листя) були поширенні серед жителів приватного сектору м. Черкас, оскільки саме там найбільше спалюють листя, та в місцях Черкаської та інших
областей, де проживають студенти. Також їх було поширено серед організацій та навчальних закладів різних рівнів акредитації, по школах, під час
проведення профорієнтаційної роботи студентами. Розгорнутий варіант
статті був поширений через мережу Інтернет, де кожен бажаючий міг
ознайомитись з цією інформацією.
Отже, використання інформаційних листівок, як складової соціальної екологічної реклами, має такі переваги: зручність розповсюдження,
інформаційна місткість, незначна собівартість, широке коло споживачів
інформації. Поряд із використанням масових систем розповсюдження інформації, а саме таких, як телепередачі, радіопередачі, статті в газетах,
що стали невід’ємною частиною інформаційної сфери соціуму, інформаційні листівки та вищеозначені механізми їх поширення підвищують загальну
обізнаність населення з важливими проблемами стану довкілля та забезпечують можливість формування екологічної свідомості студентів та соціуму, а також можливість свідомого покращення соціально- екологічної
безпеки населення.
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ІГРОВІ ФОРМИ НАВЧАННЯ, ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ
Космачова А.М.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
У середині минулого століття швейцарський психолог Ж.Піаже продемонстрував, що ми вчимося осмислюючи світ у термінах тих понять,
якими вже володіємо. У процесі осмислення, усвідомлення навколишнього
світу ми змінюємо старі поняття і таким чином ще більше збагачуємо свою
здатність усвідомлювати наші контакти зі світом у майбутньому. Тому,
готуючи студентів бути кваліфікованим та компетентним вчителем з біології, ми вирішили відкрити їх уміння, що раніше не проявлялись.
Метою дослідження було теоретично обґрунтувати та експериментально довести роль ігрових форм роботи на заняттях з методики викладання біології для реалізації творчих здібностей студентів.
Завдання досліду:
1. Провести заняття у вигляді ігрової форми;
2. Виявити вміння, здібності та знання студентів з предмету, що
викладається в школі (розділи ботаніка та зоологія);
3. Проаналізувати вплив ігрових форм роботи на емоційний настрій до та після проведеного заняття у студентів;
4. Визначити ефективність проведення таких видів занять.
Методи
дослідження:
аналіз,
синтез,
експериментальноемпіричні методи та математично-статистичний.
Об’єкт дослідження: ігрові форми навчання під час проведення
практичних занять.
Предмет дослідження: вплив ігор на творчий потенціал студентів.
Місце проведення досліду: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, біологічний факультет, практичне заняття з методики викладання біології на ІІІ курсі у 320 та 310 груп.
Маючи фундаментальні знання з природничих дисциплін за два перших роки навчання, на третьому курсі студенти вчаться оперувати ними
через методи, прийоми та засоби при викладанні біології у загальноосвітніх навчальних закладах.
Під час проведення практичних занять студенти ІІІ курсу вчаться
складати конспекти уроків відповідно до вимог, які ставить Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України; логічно-опорні схеми, що розвивають мислення та творчі здібності. Також студенти, використовуючи
рольові ігри, проводять практично уроки за власне складеними конспек-
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тами, потім ми уявляємо методичне об’єднання вчителів-біологів, та аналізуємо проведені уроки. Враховуємо недоліки та працюємо над їх ліквідацією. Під час виконання цих завдань стало помітно, що для викладу теми
навчального матеріалу, не достатньо володіти лише теоретичними знаннями будь-якої теми шкільного курсу «Біологія». Студенти не розкривають
свої творчі потенціали, вони не володіють на достатньому рівні аудиторією, їм не вистачає словесного лексикону для пояснення тих чи інших
біологічних процесів.
Для реалізації поставлених задач, було проведено практичне заняття у вигляді двох ігрових формах.
Наше перше завдання «Хто скаже більше?», полягало в тому, що
студенти повинні пояснити біологічні об’єкти чи процеси за допомогою
другорядних слів, їх характеристикою. Саме за допомогою такого підходу,
вони проявляли здібності висловлювати свої думки пошуковим характером. Тим самим ми перевірили знання інших студентів щодо вивченого
матеріалу.
Кожен студент ланцюжком записував на папері будь-що з курсу
ботаніки та зоології загинаючи кожен раз папір, щоб наступний не помітив
(наприклад, кенгуру, хамелеон, фотосинтез, хлорофіл і т.п.). Потім вони
по черзі виступали на аудиторію пояснюючи, що кожен з них написав
характеристикою об’єкта, не називаючи його. Той хто відповів, отримував
«фішку-смайлик», у вигляді додаткового балу.
Друге завдання, гра «Пантоміма», полягала в тому, що студент повинен на аудиторію показати той чи інший об’єкт, який був попередньо
загаданий. За допомогою цього прийому студенти вчилися висловлювати
свої думки демонстрацією, без слів. Що кожен з них покаже, вони дізнавалися коли виходили на аудиторію від викладача. Захопившись азартом
гри, отримуванням фішок, вони перестали соромитись і були відкритими
до аудиторії, показували свої здібності та таланти.
Заняття показало, що студентам, для набуття статусу вчителя, не
вистачає впевненості в собі при виступі на аудиторією. Тому, проводивши
періодично такий вид занять, ми привчаємо їх бути відкритими, щирими;
вміти висловлювати свої думки; бути впевненими, відповідальними та
справедливими; складати самоаналіз та аналізувати інших.
За результатами практичного заняття, що проводилось у двох групах ІІІ курсу,загальною кількістю студентів 21, ми отримали наступні дані:
Емоційний настрій на занятті
К-сть
студ., що
прийняли
участь

21

На початку

В кінці
заняття

1 – засмучений
7– байдужий
13 – веселий

1 – байдужий
20 - веселий

Рівень знань
учнів за
національною
шкалою

“відмінно” – 7
“добре” – 11
“задов.” – 3

Бажання
виступати у
ролі вчителя
та бути
почутим
20

Отже, виходячи з того, що на сьогоднішній момент студенти окрім
знань повинні володіти технікою спілкування, ми направляємо нашу роботу з методики викладання біології на розвиток їх творчих здібностей та
вміння висловлювати свою думку. А показники, що ми отримали тільки
підтверджують нашу позицію. Саме так ми можемо виховати конкурентоспроможного, компетентного, сучасного вчителя біології.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЇ БІОРОЗМАЇТТЯ З
ОСВІТНЬОЮ МЕТОЮ
Левчук Н.В.
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла
Коцюбинського
На етапі переходу до сталого (збалансованого) розвитку головну
роль має відігравати переорієнтація суспільної свідомості на загальнолюдські цінності, на усвідомлення самоцінності усього живого на планеті та
необхідності відповідного ставлення до нього.
Загострення екологічних проблем вичерпання природних ресурсів,
забруднення довкілля, руйнування природних ландшафтів, скорочення
видової біорізноманітності привертає увагу суспільства до пошуку найбільш оптимальних шляхів їх вирішення.
Але ще досить низьким залишається рівень екологічної культури
населення, який ґрунтується на знаннях побутового рівня. Тому розширення екологічного світогляду та підвищення рівня екологічної культури
населення на наукових принципах є важливим завданням освітнього середовища.
В контексті проблеми, що розглядається, важливе значення має
аналіз означень, які використовуються щодо біорозмаїття в науковій літературі та засобах масової інформації та характеристика біорозмаїття, що
має поетапно розглядатися на різних етапах екологічної освіти з урахуванням вікових особливостей особистості.
Термін «біорозмаїття» набув міжнародного визнання після підписання багатьма державами Конвенції з біологічного розмаїття на конференції ЮНЕСКО в Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 1992 р.). З того часу він широко
вживається урядами, пресою та громадськістю.
Біорозмаїття - це складне поняття, яке включає науковий, соціальний та економічний аспекти. Життя на планеті Земля є частиною величезної системи. Біорозмаїття представляє собою різноманітність форм життя:
від генів до біосфери. Біорозмаїття стосується насамперед розмаїття живих
організмів, кількість якого все ще залишається невідомим, хоча ми маємо
значні за обсягом знання про біологічні ресурси Землі (описано близько 2
млн. видів живих організмів), а за деякими прогнозами на планеті існує
понад 70 млн.видів.
Важливо розуміти, що біорозмаїття являє собою змінність біологічних видів у певному просторі в певний момент часу. Це означення, охоплює основні елементи, що формують біорозмаїття. Змінність, як достаток,
стосується кількості біологічних видів у конкретному місці в конкретний
час. А змінність як відносна чисельність представляє кількість індивідуумів, які належать до окремого біологічного виду в конкретному місці та в
конкретний час. Фактор часу розглядається не як розподіл біологічних
видів у просторі, а динаміка цих видів протягом часу. Наприклад, коли ми
говоримо про втрату біорозмаїття, то маємо розглянути, що фактично було
втрачено та за який період часу. Цей аспект розгляду проблеми збере-
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ження біорозмаїття можуть допомогти вчителю спрямувати навчальну
екологічну діяльність учнів.
Вивчення біорозмаїття: контекстуалiзацiя біорозмаїття в навчальних темах, що вивчаються; характеристика біорозмаїття (пояснення,
аналiз та оцінювання) мають також і виховне значення. В навчальновиховному процесі важливо використовувати весь виховний потенціал
проблеми збереження біорізноманіття для майбутніх поколінь.
Формування відповідального ставлення до навколишнього середовища неможливо досягти, сухо викладаючи наукові відомості, факти. Вивчення довкілля має бути цікавим і захоплюючим. Тому важливо використовувати якнайбільше різноманітних педагогічних форм і методів, а особливо інтерактивні форми навчання.
Навчальні дискусії, мозковий штурм, круглі столи, конференції, рольові ігри допомагають набути навичок викладати власні міркування з
проблеми, що розглядається, аргументувати свої твердження, робити
висновки, запропоновувати шляхи вирішення проблеми.
Учням можна запропонувати розглянути складні взаємовідносини,
що існують між різними видами в екосистемах, а також обговорення позиції людини в екосистемі та її вплив на неї. Особливе місце займають розгляд цінностей біорозмаїття.
Збереження біорозмаїття є дуже важливим для людства. Воно корисне для економічних, культурних та екологічних цілей. Біорозмаїття
набуває першочергового значення для виживання та нормального функціонування багатьох екосистем. Екосистеми, що включають мільйони існуючих на сьогодні видів, створюють у свою чергу умови для нашого існування: сприяють процесу формування ґрунту, забезпечують його родючість;
очищають водойми; регулюють клімат та зберігають якість атмосфери.
Біорозмаїття цінне не лише з «утилітарного» погляду. Воно має також велику естетичну та етичну цінність, хоча виміряти їх неможливо.
Естетичний аспект біорозмаїття - це не просто насолода красою окремих
видів рослин та тварин, а й природна потреба кожного індивіда.
Збереження біорозмаїття є й етичною проблемою. Природа
та її компоненти відіграють важливу роль у формуванні наших ідеалів та
сподівань. Головною метою стратегією виживання людства є збереження
біологічного розмаїття в контексті стійкого розвитку.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФАКТОР ЦІЛІСНОГО
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Мазур І.О.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Необхідність екологічного виховання зумовлена наявністю світової
екологічної кризи, причина якої криється у практичній діяльності людини,
що обумовлена її антропоцентричною свідомістю.
Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті, Концепція екологічної освіти і виховання визначають одне із важливих соціально значущих завдань сучасної школи - виховання особистості в дусі
дбайливого, відповідального ставлення до довкілля на основі усвідомлення єдності людини й природи та вироблення таких моделей поведінки, що
мотивують і спонукають до екологічно безпечної діяльності.
Аналіз психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики
формування у студентів ціннісного ставлення до природи засвідчив наявність протиріч між: завданнями екологічного виховання та недостатньою
моральною і професійною готовністю вчителів до їх розв'язання; змістом
виховної роботи та негативними прикладами ставлення до природи громадян; усвідомленням студентами необхідності розв'язувати екологічні проблеми і нерозумінням особистої ролі в цьому процесі; авторитетом батьків
(учителів, друзів тощо), вчинки яких не завжди екологічно доцільні, та
особистою екологічною позицією; усвідомленням молоді необхідності збереження природи та водночас негативним ставленням особистості до
окремих об'єктів і явищ природи; бажанням здійснювати практичні екологічні заходи та недостатньою підтримкою друзів, дорослих, місцевої влади
тощо. Процес формування у студентів екологічної вихованості в умовах
вищого навчального закладу здійснюється не системно, без відповідного
матеріально-технічного забезпечення. Відтак, ці та інші причини негативно впливають на процеси екологічного виховання студентів вищого навчального закладу.
Отже, актуальність розв’язання проблем взаємодії людини з навколишнім середовищем, нагальна потреба у зміні традиційних методів екологічного виховання, а також гостра необхідність у наданні йому системного,
особистісно-орієнтованого, гуманістичного спрямування зумовили вибір
теми дослідження «Екологічне виховання студентів вищого навчального
закладу як фактор цілісного формування особистості».
Мета даної статті - теоретично обґрунтувати ефективні педагогічні шляхи екологічного виховання студентів в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.
Цілісне формування особистості майбутнього фахівця вимагає здійснення цілеспрямованої виховної роботи в різних напрямках : екологічному, моральному, правовому, трудовому, економічному, естетичному, фізичному та ін. Однак, екологічна криза вимагає інтенсивного екологічного
виховання всього населення, зокрема студентської молоді. Як зазначає Л.
Лук'янова, необхідно виховувати екологічно грамотного фахівця, здатного
усвідомлювати себе органічною складовою природи та визнавати необхідність партнерської взаємодії, непрагматичного ставлення до навколишнього середовища [3].
У Концепції екологічної освіти України наголошується на необхідності підготовки фахівців з високим рівнем екологічних знань, екологічної
свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки відносин людського
суспільства та природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею!)
[2].
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Тому, провідною метою екологічного виховання є формування відповідального і дбайливого ставлення до природи, що базується на екологічній свідомості. [1].
У 70-х роках видатний педагог В. О. Сухомлинський писав: «Пізнання природи, оволодіння знаннями про неї заховує в собі ще не використані досі можливості для того, щоб знання формували позиції людини соціально-політичні, моральні, естетичні, а ці позиції, по суті, і є світоглядом у дії. Природа - не тільки середовище навколо нас, її всенародне
добро і багатство, за яке кожний громадянин нашого суспільства відповідає - це червона нитка світоглядних переконань» [4].
Для забезпечення ефективного екологічного виховання студентської молоді, потрібно забезпечити різноплановість екологічної освіти, охопити всі її рівні, забезпечити потреби держави в екологічно грамотних
кадрах з урахуванням потреб усіх регіонів; використовувати різноманітні
форми та методи екологічного навчання, враховувати специфіку навчальних матеріалів відповідно до особливостей і потреб вищих навчальних
закладів і регіонів; тісно взаємопов’язувати екологічну тематику навчання
з життєво важливими інтересами студентів, населення; ознайомлювати
студентів із новітніми результатами екологічних досліджень у прикладних
галузях; вміло поєднувати навчальний матеріал екологічного змісту із
практичною діяльністю студентів у природному середовищі; забезпечити
системний підхід до екологічного виховання, який передбачає поєднання
знань — переконань — готовності до діяльності — безпосередньої діяльності у природі.
Екологічна підготовка спеціаліста спрямовується на якісне засвоєння ним усього обсягу екологічних знань відповідно до специфіки програм
дисциплін. У формуванні екологічної культури студентів важливе місце
посідає курс «Екологія». Засвоєнню матеріалу цього курсу значною мірою
сприяють виконання лабораторних, розрахунково – графічних, курсових,
дипломних робіт, перегляди документальних фільмів і слайдів, які демонструють дію екологічних законів та принципі на практиці.
Екологічне виховання у вищій школі забезпечується шляхом вивчення спецкурсів, накопичення студентами необхідної інформації через
відвідування інтернет сайтів, спілкування з досвідченими спеціалістами
природничих кваліфікацій. Дуже важливим є поєднання теоретичних
знань із практичною діяльністю студентів, включенні екологічних аспектів
у структуру предметних, спеціальних узагальнюючих тем; поєднання
аудиторних занять із безпосереднім спілкуванням з природою; використанні проблемних методів навчання; поєднанні аудиторної і позааудиторної природоохоронної роботи. [5]
Екологічна підготовка майбутніх фахівців повинна здійснюватися
систематично, цілеспрямовано, послідовно, з використанням різноманітних
методів і форм виховного процесу. Адже, метою екологічного виховання є
виховання екологічно свідомих громадян країни, здатних нести відповідальність за стан довкілля та необхідність робити все щодо його поліпшення.
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ДАВАЙТЕ ВЧИТИСЯ ЛЮБИТИ ВОДУ!
Малаканова Л.В., Боловацька Ю.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Вода – одна із найбільш розповсюджених на Землі сполук, яка існує в природі у чотирьох станах – газоподібному, рідкому, твердому і
м’яко-кристалічному (колоїдному), тому вона унікальна. Людина знайома з
нею від народження, саме тому фраза «Вода – це життя» або «Людина –
це одухотворена вода» для багатьох поки що нічого не значить. Замислімося, що ми знаємо про воду? Як не дивно, але вода дотепер залишається
мало вивченою речовиною природи. Вочевидь, це тому, що її багато, вона
скрізь, вона навколо нас, над нами, під нами, в нас.
«Вода – необхідна умова існування всіх живих організмів на землі.
Вода – дорожча золота», – стверджували бедуїни, які все життя мандрували в пісках. В живому організмі вода – це середовище, в якому відбуваються хімічні реакції, проводяться імпульси, регулюється температура тіла.
При необхідності людина і тварини можуть в своєму організмі синтезувати
первинну воду. У верблюда, наприклад, жир, що міститься в горбі, може
шляхом окислення дати до 40 літрів води.
Зв’язок між водою та життя такий значущий, що В.І. Вернадський
розглядав життя, як особливу колоїдну водну систему, як особливе царство природних вод. Отже, щоб життя тривало, щоб людина була здоровою і
довго жила, вода повинна бути чистою, цілющою, структурованою, енергетично зарядженою. Проте Всесвітня Організація Охорони Здоров’я стверджує, що: за останні 40 років тривалість життя людини скоротилася на 7
років; 85 % захворювань людей викликані вживанням брудної води; щороку в річки всього світу скидається до 450 млрд. м³ побутових та промислових відходів, тому вода містить більше 13 тис. токсичних речовин;
кожні 8 секунд від хвороб, що викликані брудною водою гине дитина;
щорічно від брудної води вмирає в світі 25 млн. людей; якість води в головній річці України – Дніпрі суттєво змінилася в гірший бік через надзвичайно високий вміст органічних речовин; 90 % водогонів подають у будинки воду, що не відповідає санітарним нормам, тому не може бути питною,
а може використовуватися лише як технічна.
Крім того, біля 60 % поверхні Землі складають зони, де відсутня
прісна вода чи відчувається гостра її недостача. Майже 500 млн. людей
страждають від хвороб, які викликані недостачею чи якістю питної води.
Прісна вода складає лише біля 2 % всіх водних ресурсів планети. Вже
зараз більше мільярда землян не мають доступу до чистої води.
Вода в природних джерелах (наземних і підземних) містить нітрати,
пестициди, гербіциди, важкі метали, які пригнічують активність величезної
кількості ферментів – основних виконавців біохімічних функцій у живому
організмі. Важкі метали призводять до значних порушень у діяльності
нервової системи, репродуктивної системи, становлять загрозу виникнення пренатальних захворювань і мутацій.
Синтетичні органічні сполуки – пластмаси, синтетичні волокна, лаки, фарби, розчинники, клеї тощо – нерідко нездатні до біодеградації –
залучаються до метаболізму клітини без розкладу чи з утворенням ще
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більш токсичних речовин. Вони справжні канцерогени (викликають ракові
захворювання), мають мутагенні та тератогенні властивості (викликають
мутації та вродженні дефекти). Особливо небезпечні феноли, поліароматичні сполуки, галогеновані вуглеводні (ПВХ, ДДТ, діоксини, поліхлорбіфеніли) тощо.
Забруднена нітратами та нітритами вода найбільш небезпечна для
дітей до 12-річного віку. У дітей у шлунку не виробляється достатньої
кількості кислоти для пригнічення росту колоній бактерій, що перетворюють нітрати в ще більш токсичні нітрити. У немовлят розвивається захворювання метгемоглобінемія («синдром блакитного немовля»), при якому
еритроцити – червоні кров’яні тільця – втрачають здатність переносити
кисень, внаслідок чого дитина може померти.
У місцях скидання в річки промислових відходів зустрічаються трихлоретилен і бензол, які викликають ракові пухлини. Несвоєчасна заміна
старих пошкоджених водогонів призводить до попадання в питну воду
азбесту, сполук свинцю. Вживання такої води викликає розлади нервової
системи, особливо у дітей.
Населення України отримує водогінну воду небезпечну для здоров’я. Забруднена вода на 30 % прискорює старіння організму. Ще й досі
в Україні питну воду знезаражують хлором, а він, утворивши сполуки
(більше 11), перетворюється на повільного вбивцю. Похідні хлору (хлороформ, хлорфенол, хлориди, вільний хлор тощо) мають онкогенну (канцерогенну) і мутагенну дію, тобто здатні впливати на генетичний апарат
людини. Високий вміст у воді хлору і його сполук провокує респіраторновірусні захворювання, пневмонію, гастрити, онкологічні захворювання.
Крім того, поглинання шкідливих (токсичних) речовин через шкіру теж
надзвичайно небезпечне. Так тривалий гарячий душ може бути шкідливим. Токсичні речовини вдихаються у високих концентраціях, тому що
леткі органічні речовини випаровуються із води в душі чи ванній. Вдихання під час прийняття душа прирівнюється до виживання 2 л води в день.
Отже, коли людина дихає повітрям в душі чи ванній, її організм може
отримати в 6-100 разів більше токсичних речовин, ніж коли вона п’є воду
з водогону. Радою з якості оточуючого середовища США з’ясовано, що
ризик захворіти раком серед тих, хто п’є хлоровану воду, на 93 % вище,
ніж серед тих, хто п’є воду без хлору.
Залізо та марганець надають воді неприємного червонуватокоричневого або чорного забарвлення, погіршують її смак, викликають
розвиток залізобактерій і відкладання осаду в водогонах і їх засмічення.
Тривале вживання такої води сприяє виникненню хвороб крові, розвитку
інфарктів, хворобам печінки, здійснює негативний вплив на репродуктивну функцію організму.
Воду, яка раніше була колискою життя, людина бездумною і бездушною своєю життєдіяльністю перетворила на мовчазного вбивцю. Якщо
в питну воду потрапляють збудники інфекційних захворювань (холери,
тифу, дизентерії тощо), вона може бути фактором їх розповсюдження. У
воді, зазвичай, зустрічаються три групи мікроорганізмів, що викликають
захворювання: бактерії, віруси, найпростіші. Спектр захворювань, що
викликаються ними, дуже широкий – від подразнення шкіри, до смертельно небезпечних інфекцій, які викликають епідемії. Проте, дані державного
контролю говорять про те, що в кожному десятому джерелі питної води
перевищена допустима норма щільності популяції кишкової палички, відповідно, будь-яких інших мікроорганізмів, які є патогенними. За даними
вчених в 1 л стічних вод міста знаходиться біля 5000-6000 яєць гельмінтів.
Високі середньорічні температури сприяють активному їх розмноженню, а
вода для них є природним середовищем існування.
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Якщо враховувати той факт, що кожні 5-10 днів вода в живому організмі, зокрема людському, повинна оновлюватися, стає зрозумілою залежність між якістю природної води і здоров’ям живого організму.
Крім, цього вода має ще одну унікальну властивість – інформаційну
пам'ять. Вона несе інформацію про життя і пам’ятає все. Кожен організм
має свою власну частоту випромінювання. Всі види випромінювання записуються на молекулах води. Хімічно чиста, проте отруєна вода (хвора
вода), на якій записана інформація про віруси, бактерії, токсини, при
попаданні в організм викликає різні хворобливі реакції. Стерти попередню
інформацію досить важко, проте можливо. Нещодавно з’ясувалося, що
замерзання (перетворення рідкої води в лід) знищує попередню інформацію у воді. Коли вода повністю замерзне, а потім відтане, вона стане інформаційно чистою. Але такого не можна зробити з водою людського організму. Саме тому, віт того, яким повітрям дихає людина, яку воду п’є, яку
їжу вживає, про що думає і що відчуває, які звуки, аромати і кольори
сприймає, залежить інформаційна структура води людського організму,
яка або сприяє здоров’ю людини, або забирає його.
За що ж любити воду?
Вода – основний компонент живих організмів. Без неї не може існувати жодна клітина, тому вода – це джерело життя на Землі. Якщо любите
життя, любіть його джерело.
Діяльність людини негативно впливає на кількість і якість води на
Землі, тому що людина не усвідомила, що ВОДА – це Благо!
Будь-який живий організм на Землі у своїй життєдіяльності прагне
структурувати воду, яка потрапила ззовні. При цьому витрачається багато
життєвої енергії, якщо вода деструктурована і забруднена. Проте лише так
створюється єдине біоенергоінформаційне середовище живого організму.
Протягом життя людина випиває близько 75 тон води, тому про неї
кажуть: «Людина – лантух із водою» або «Людина – це одухотворена
вода». Бути «лантухом» чи «Творцем» вирішувати кожному …

Література
1.
2.

Бутанова О.А. Вода. Возвращение утраченных свойств / О.А. Бутанова. –
Нижний Новгород: Издательский дом «Медицина для каждого», 2008. –
104 с.
Зенин С.В. Вода / С.В. Зенин. – 7 ТМО, 2002.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ У ВУЗІ ТЕМИ: ЕНДОКРИННІ
ФУНКЦІЇ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ
Нікуліна Н.Ю., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Великий прогресс у розумінні функцій гіпоталамо-гіпофізарної системи, її роль у стресовій реакції, регуляції інших ендокринних залоз потребує відображення і узагальнення у формі лекції та практичних занять.
Але недостатньо описана методика викладання цієї теми. Тому актуальним
є питання викладання її у вищих навчальних закладах. Вивчення теми
«Гіпоталамо-гіпофізарна система» у курсі «Фізіології людини та тварин» на
біологічних факультетах педагогічних або класичних університетах, а
також на медичних, зоотехнічних, ветеринарних спеціальностях вузів
базується на знаннях студентів, отриманих з курсів анатомії та біохімії.
Звичайно можливо виділити дві академічні години на лекцію та дві акаде-
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мічні години на практичне (або лабораторне) заняття.
Пропонується така схема лекційного матеріалу та практичного заняття.
Методика підготовки до лекції «Фізіологія мозкових залоз» (використаний підхід за [3, с.163-226; 4])
Тема лекції: Мозкові ендокринні залози. Гіпоталамус. Гіпофіз. Епіфіз.
Мета лекції: Дати для засвоєння хімічну та органну класифікації гормонів мозкових залоз, їх механізми дії, ефекти на інші ендокринні залози
та організм у цілому.
З наведених даних (див. список літератури) відбирається лекційний матеріал (обсяг 10-12 сторінок тексту, 14 шрифт, 1,5 інтервала).
Ілюстративний матеріал включає анатомічні таблиці, схеми каскаду
циклічної зворотної регуляції (гіпоталамус – гіпофіз – периферична залоза
– гіпоталамус), амінокислотна послідовність деяких гормонів (гонадоліберин, вазопресин, тощо).
Розподіл часу: Вступний організаційний момент – 1 хв.
Текст лекції (75 хв.):
А) Мозкові гормони як зв’язкові між нервовою та ендокринної системами.
Б) Рилізинги гіпоталамусу: ліберини та статини – хімічна природа,
рецептори до них (локалізація та механізми дії), ефекти, зворотня регуляція:
а) ліберини та статини;
б) інші похідні гіпоталамусу, функціональні особливості деяких
ядер;
в) патології нестачі та надлишку гормонів гіпоталамусу, ожиріння.
В) Гормони аденогіпофізу – тропіни, хімічна природа, рецептори,
механізми та ефекти дії:
а) соматотропін;
б) гонадотропіни, кортикотропін, тиреотропін тощо;
в) патології нестачі та надлишку гормонів аденогіпофізу, особливо соматостатину.
Г) Гормони нейрогіпофізу – вазопресин і окситоцин:
а) вазопресин – хімічна природа, рецептори, механізми дії, ефекти;
б) окситоцин – хімічна природа, , рецептори, механізми дії, ефекти;
в) патології нестачі та надлишку гормонів аденогіпофізу.
Д) Мелатонін епіфізу.
Заключення. Роль гормонів мозкових ендокринних залоз у метаболізмі та морфофункціогенезі організму.
Відповіді на питання – 4 хв.
Методика підготовки та проведення практичного заняття
Тема: «Гормони гіпоталамусу, гіпофізу, епіфізу»
Мета: перевірити засвоєння теми.
Знати: класифікацію, хімічні особливості, механізми дії, ефекти,
роль, патології надлишку та нестачі вказаних гормонів.
Вміти: дати характеристику вказаних гормонів для студентів і школярів,
розрізняти карликовість гіпофізарної або тиреоїдної природи.
Контрольні питання теми для самостійної підготовки студентів (використаний підхід за [2, с.224-254]):
1. Історія та методи дослідження гормонів гіпоталамусу, гіпофізу,
епіфізу.
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2. Схема будови гіпоталамусу, гіпофізу, епіфізу, їх кровопостачання та інервація.
3. Головні ядра гіпоталамусу, їх функціональна роль.
4. Рилізинги (ліберини та статини) – хімічна природа, локалізація і
типи рецепторів, вплив цих гормонів на функції гіпофізу, вплив
на гіпоталамус гормонів периферичних залоз, патології нестачі і
надлишку.
5. Тропіни аденогіпофізу (лютропін, фолікулотропін, лактотропін,
тиреотропін, кортикотропін) – хімізм, локалізація та механізми
рецепторної дії, ефекти, патології.
6. Соматотропін аденогіпофізу – хімічна природа, рецептори, соматомедини, ефекти, використання, патології нестачі та надлишку у дорослому та дитячому віці.
7. Гормони аденогіпофізу, синтез, транспорт, хімічна природа.
8. Локалізація і механізм дії рецепторів до вазопресину та окситоцину, ефекти дії (гормональні та нейрональні), патології нестачі
та надлишку, використання.
9. Епіфіз: пептидні гормони. Мелатонін – хімічна будова, синтез та
його чинники; рецептори мембранні та ядерні; ефекти на мітози
і тропіни, на нервові імпульси, на тимус та імунний захист.
10. Регуляція синтезу та секреції гормонів мозкових залоз по зворотному зв’язку.
Індивідуальна робота: виконують 2 студенти.
Лабораторний практикум (при наявності часу):
1) Довести біуретовою реакцією, що розчини рилізингів, тропінів, вазопресину та окситоцину є білки .
2) Ввести ін’єкційно розчин окситоцину щуру перед пологами.
3) Вплив введення вазопресину на сечовиділення у щурів.
Самостійна робота (використаний підхід за [1, с.433-438]): вирішити тести (10) та задачі (4).
Тести (приклад):
Гормони гіпоталамусу:
а) стимулюють та гальмують секрецію гормонів гіпофізу,
б) стимулюють та гальмують секрецію гормонів епіфізу,
в) виробляються під впливом нервових імпульсів,
г) виробляються під впливом імуномедіаторів,
д) впливають на ефекторні системи печінки.
Задачі (приклад):
Яка причина гіперкортицизма при нормі кори наднирників ?
Самостійно при підготовці до заняття опрацювати питання: Історія
та методи дослідження гормонів гіпоталамусу, гіпофізу, епіфізу.
Рекомендована література для студентів
1. А.Г.Бажан / Фізіологія людини і тварин:фізіологія збудливих
тканин. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів педагогічних університетів. – Полтава, 2008. – 272 с.
2. А.Ш.Зайчик, Л.П.Чурилов Основы общей патологии. Часть 2.
Основы патохимии. – СП б., ЭЛБИ, 2007. – 768 с., ил., 3 изд.
3. Дж.Теппермен, Х.Теппермен. Физиология обмена веществ и
эндокринной системы. –М.: Мир, 1989. –656 с.
4. Г.М. Чайченко.Фізіологія людини і тварин. –К., 2009.
Таким чином, ця тема потребує ретельної підготовки викладачів та
студентів. Тести можливо використати на початку заняття для оцінювання
вихідного рівня знань; а вирішення задач можливо використати для вибіркового оцінювання кінцевого рівня знань студентів по цьому заняттю.
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А.М. Алексюк. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. –К.: Либідь1998.
С.С. Вітвицька. Основи педагогіки вищої школи. –К.: Центр навчальної
літератури, 2006.
М.М. Фіцула. Педагогіка вищої школи. –К.: Академвидав, 2010.
И.Г. Штокман. Вузовская лекція. Практические сонеті по методике преподавания ученого материала. –К.: Вища школа, 1980. -150 с.

МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ
Пивовар Н.М., Пітель І.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Полтавський політехнічний коледж НТУ «ХПІ»
На Тіргертнерторплац у місті Нюрнберг (Німеччина), навпроти будинку-музею художника Альбрехта Дюрера, знаходиться чавунна скульптура «Заєць», відкрита у 2003 році. Автор скульптури Юрген Герц.
Скульптурний заєць здалеку виглядає як звичайний заєць, а от
зблизька – якийсь монстр: з кігтистими лапами і трикутними вухами. Заєць-мутант вилазить з дерев’яного ящика, розмірами він з середнього
бегемота. Заєць проломивши ящик, у якому сидів, пожирає гвіздки , а
заодно придавив людину. Із-під його масивного тіла виглядають бронзові
руки і ноги нещасної. Поруч, на постаменті, розмішена маленька фігурка
зайця, прототипом якого став знаменитий заєць з картини А. Дюрера.
Картина „Молодий польовий заєць“, написана Дюрером , стала найулюбленішим твором жителів Нюрнберга. Раніше її репродукцію можна було
зустріти, - говорять німці, - майже у кожній квартирі цього міста.

У Дюрергського зайця був теж свій реальний прототип . Маленького зайця – русака Альбрехт Дюрер підібрав на околиці Нюрнберга у 1502
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р. У цей час художник сильно хворів. Зайченя посилилося у будинку Дюрера, а потім стало моделлю: насторожений, готовий у будь-який момент
зірватися з місця.
Акварельний малюнок пухнастого звірка , на перший погляд,
сприймається як ілюстрація до підручника зоології . Але більш уважне
споглядання картини показує, що в очах тварини відображається віконна
решітка, що означає безвихідь. Роботи А. Дюрера взагалі вражають детальною точністю, реальною передачею настрою та внутрішньої напруженості.
Повертаючись до характеристики скульптури Нюрнбергського зайця, можна зазначити , що на думку багатьох, це данина популярності
образу зайчика зі знаменитої дюрерівської роботи. Інші цінителі вважають
це пародією на забагато розтиражованого „Молодого польового зайця“
Дюрера. Треті пов’язують образ зайця у виконання Юргена Герца з темою
боротьби за екологію, темою загроз глобалізації і т.п.
Словом, як і потрібно артефакту епохи постмодерну , у нього скільки тлумачень, стільки глядачів .
Нам імпонує третя точка зору, бо сучасні масштаби екологічних
змін створюють реальну загрозу для життя людей. Екологічна криза вимагає інтенсивного виховання підростаючого покоління і населення загалом.
Екологічне виховання повинно бути спрямованим на розвиток екологічної культури особистості і передбачати формування умінь аналізувати
явища природи та бережно ставитися до неї, як середовища свого існування .Людина повинна бути зацікавленою у збереженні цілісності природи, її чистоти, гармонії, розумно взаємодії з нею.
Від рівня екологічної вихованості і культури залежить питання виживання людства, чи зможе людина залишитися на нашій планеті, чи її
чекає вимирання або деградація з наступною мутацією. На такі думки
можна спрямувати учнів та дорослих , розглядаючи зображення відомої
скульптури Ю. Герца „Заєць“, як вчителям, вихователям так і спеціалістам,
чия професійна діяльність пов’язана з екологією та пропагандою ідей
бережного ставлення до навколишнього середовища.
Саме так про цю скульптуру розповіла нам гід у Німеччині під час
екскурсійної поїздки краіною.

ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА «СИНІВСЬКА» (СУМСЬКА ОБЛАСТЬ)
Суряднова В.П., Карпенко К.К., Мельник В.С.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Природа потребує нашої уваги, пошани, щирого ставлення до неї.
Новою формою і методом екологічної освіти та природоохоронного виховання є організація екологічних стежок. Така форма роботи є досить ефективною, оскільки передбачає безпосереднє спілкування з дикою природою свого краю. В Україні найчастіше прокладаються навчально-учбові,
учбово-пізнавальні та загальноосвітні екологічні стежини. Основне їх
призначення визначається такими напрямками як оздоровлення, просвіта,
навчання та виховання. Екологічну освіту підростаючого покоління, виховання в дітей дбайливого ставлення до природи, її різноманітності й багатства, формування природозгідної поведінки в значній мірі можна реалізувати шляхом організації й використання екологічної стежини в своїй місцевості. Крім того, екологічні стежини допомагають привернути увагу місцевих органів влади до необхідності співпраці з закладами освіти в природоохоронній роботі. Особливо важливого значення в справі екологічної осві-
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ти та природоохоронного виховання учнів загальноосвітніх шкіл набуває
організація екологічної стежини в умовах дуже високого рівня господарського освоєння території, коли залишки природної рослинності складають
незначну частку за площею й здебільшого перебувають в дегресивному
стані від надмірного пасовищного або рекреаційного навантаження, а
найбільш стійкі лісові екосистеми знаходяться на значній віддалі від школи. Така ситуація утрудняє, а то й унеможливлює проведення багатьох
форм роботи з біології, зокрема екскурсій, вимагає пошуку й використання
ефективних в цих умовах форм реалізації краєзнавчого принципу навчання, екологічної освіти та виховання учнів. У даному повідомленні ми ділимось досвідом створення екологічної стежини «Синівська» в Липоводолинському районі Сумської області.
За фізико-географічним районуванням України Липоводолинський
район Сумської області входить до складу Північної Полтавської області
Лівобережно-Дніпровської провінції лісостепової зони [1], за ландшафтним
районуванням Сумського Придніпров’я – до Псельсько-Хорольського району Роменсько-Конотопського округу Лівобережно-Дніпровької лісостепової провінції [6]. Його територія являє собою положисто-хвилясту розчленовану лесову рівнину, яка пересікається долинами малих річок Хорол і
Грунь (у верхній і середній частині течії), що є правими притоками Псла,
відзначається домінуванням у грунтовому покриві типових малогумусних
чорноземів [1, 6, 8], що є свідченням панування у минулому на цих рівнинних просторах лучних степів. Природна зональна рослинність (лучні
степи та нагірні діброви) практично не збереглася. Сільськогосподарські
угіддя в районі нині займають понад 70% території, у тому числі 63%
припадає на ріллю. При дуже незначній частці природних кормових угідь і
інтенсивному розвитку тваринництва [1,8] луки та нерозорані фрагменти
степу зазнали руйнацького впливу й майже всі перебувають у дегресивному стані. У той же час до 2006 року природно-заповідний фонд району
був представлений лише чотирьма пам’ятками природи на загальній площі
0,04 га, хоча на той час уже була опублікована деяка інформація про
збережені на території району, зокрема в басейні р. Грунь поблизу
с. Синівка, невеликі ділянки лучного степу угруповань ковили волосистої
[2, 3]. Така ж ситуація склалась і на земельних угіддях Синівської сільської ради, розташованих у долині р. Грунь. 78,98% їх території нині займають орні землі. 693,69 га лук і степових залишків у долині річки використовуються як сінокоси та пасовища. Деревна рослинність (360 га) представлена лісосмугами, іншими штучними насадженнями дерев і чагарників,
прирусловими біловербниками, чагарниковими вербниками, проте діброви
поблизу немає. Виходячи із викладеного вище, нами було прийняте рішення про розробку екологічної стежини «Синівська» навчальновиховного призначення для оптимізації навчального процесу з біології в
загальноосвітній школі, екологічної освіти, природоохоронного виховання
та для залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної діяльності.
Організація екологічної стежини «Синівська» розпочата нами в червні 2011 р. Органами місцевої та районної влади був виданий спеціальний дозвіл на створення екологічної стежини та використання її Синівською ЗОШ у навчальній, виховній і природоохоронній роботі вчителів біології, природознавства та географії з учнями. Підготовлений нами проект
стежини включає паспорт і карту місцевості (масштаб 1 : 10000), на якій
показаний маршрут проведення екскурсій протяжністю 2,5 км, де виділено
5 зупинок.
Екологічна стежина пролягає через долину р. Грунь, включає ділянку лучного степу на правому корінному березі, лучні, водні екосистеми,
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прируслові біловербники, чагарникові вербники, а також парк біля школи.
Починається стежина біля школи. Перша зупинка – «Парк». Тут
увага учнів передусім звертається на куртину листяних дерев із дуба
звичайного, липи серцелистої, клена гостролистого, що являють собою
головні лісоутворюючі породи дібров – зонального типу рослинності Лісостепу. Згідно розробленого нами в 2010–2011 рр. проекту реконструкції
парку на цю ділянку висаджуються екземпляри типових для дібров чагарників (ліщина, бруслини європейська та бородавчаста, свидина кров’яна) і
трав’янистих рослин із числа домінуючих у дібровах видів (яглиця звичайна, зірочник ланцетовидний, осока волосиста, копитняк європейський) та
весняних ефемероїдів (проліска сибірська, ряст ущільнений, анемона
жовтецева тощо). До зростаючих на більшій частині території парку дерев
верби білої, тополі чорної, берези повислої, сосни звичайної підсаджуються види деревних рослин різного географічного походження, з високими
декоративним властивостями, цікаві в пізнавальному плані (клен цукровий. ялина колюча, таволги японська, звіробієлиста, тріскун амурський і
ін.). Щодо забезпечення садивним матеріалом деревних і трав’янистих
рослин є домовленість із Ботанічним садом Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.
Друга зупинка – «Степ». Тут учні знайомляться із збереженим лучним степом і притаманним йому багатим видовим біорізноманіттям. На
території оголошеної в 2006 р. ботанічної пам’ятки природи «Синівська»
(площею 3,5 га) знаходяться під охороною ковила волосиста, занесена до
Червоної книги України, угруповання ковили волосистої (1,5 га), занесене
до Зеленої книги України, шолудивник Кауфмана, занесений до Червоного
списку Сумської області. У степу зростають характерні для нього рослини,
зокрема лещиця волотиста, шавлії поникла, дібровна, кільчаста, різак
звичайний, чебрець Маршаллів тощо [3], із грибів виявлені печериця
степова, луговий опеньок, дощовик мішковидний, коноцибе тонкий, ентолома шовковиста, меланолеука приземлена [4]. Із тварин тут зустрічаються сліпак звичайний, занесений до Європейського Червоного списку,
ящірка прудка, нориця звичайна, вівсянка садова, соловейко східний
тощо, багато видів комах.
Третя зупинка – «Ставок», створений у безіменній правій притоці
р, Грунь, з прилягаючими луками, біловербником, де учні дізнаються про
характерних для цих біотопів водних і наземних рослин і тварин. У ставку
водяться із риб окунь, лин, короп, плітка, карась сріблястий, в’юн, щука
тощо, живе тритон звичайний і ін. На цій зупинці можна провести спостереження за тритоном звичайним, жабами озерною та гостромордою, ящіркою прудкою, вужем звичайним, багатьма видами комах, птахів. Тут можна побачити і комах, занесених до Червоної книги України (махаона, подалірія, жука-оленя та ін.). Із птахів можна зустріти зозулю звичайну,
горлицю звичайну, вивільгу, вільшанку, вівсянку, синицю велику, коноплянку, дроздів чорного та чикотня, лелеку білого, чаплю сіру, крижня,
чирянку велику, яструба великого тощо.
Четверта зупинка – «Джерело». Знаходиться вона у вершині балки
(вище ставка). Тут учні відпочивають, смакують джерельну воду, вшановують цей дар природи, доглядають за джерелом.
П’ята зупинка – «Річка Грунь». Вона є останньою і знаходиться на
зворотньому шляху маршруту. На цій зупинці учні отримують відомості про
річку, оточуючі її луки, знайомляться з видовим різноманіттям рослин і
тварин цих екосистем, виявляють чинники негативного впливу господарської діяльності людини на них, пропонують шляхи зменшення їх дії.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПРАКТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
Суряднова В.П.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Педагогічна практика – важливий шлях у професійній підготовці
вчителя, застосуванні одержаних методичних знань, умінь і навичок, що
проводиться з учнями і направлений на навчання і виховання засобами
предмета. Крім вироблення методичних умінь організовувати навчальний
процес педагогічна практика займає провідне місце у формуванні і закріпленні інтересу до педагогічної професії.
Успіх практики в значній мірі залежить від того, як студенти до неї
підготовлені. В підготовці студентів до педагогічної практики сформувалась певна система. По-перше, на ведучій кафедрі створена програма
практики для студентів 4-го та 5-го курсів із розділами – навчальна, виховна, методична робота. На спеціальному семінарі доводиться до відома
студентів якими уміннями і навичками вони повинні оволодіти, чому навчитись. Більшість пунктів плану присвячені підготовці та проведенню
уроків та інших форм навчання. Інші пункти взаємопов’язані і конкретизують позакласну та методичну роботу. В подальшому на установчій конференції студентів-практикантів знайомлять з виконанням завдань з педагогіки та психології. Із спеціальності студентів консультують із тем курсів,
в межі викладання яких направляються студенти. Керівник практики у вузі
заздалегідь домовляється з дирекцією шкіл щодо створення умов для
проведення практики студентами.
Багаторічний досвід керівництва педагогічною практикою студентів
з предмета дозволив вичленити деякі проблеми у її здійсненні. На навчальній педагогічній практиці особливу увагу приділяємо уроку як провідній
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формі навчання. Роботу студентів над підготовкою уроку починаємо із
його проектування, яке включає: моделювання (створення концепції уроку), проектування (структурування педагогічного процесу), конструювання (складання плану-конспекту), педагогічного прогнозування (передбачення дій вчителя і учнів в непланованій ситуації). Етап моделювання
починається із визначення місця уроку в системі навчання та теми і мети
уроку. Не зважаючи на те, що під час навчання методики (лабораторнопрактичні заняття), ми акцентуємо увагу на цих питаннях, визначення
мети уроку складає для студентів значну трудність. В поурочних конспектах ми визначали усталені три цілі: навчальну, виховну, розвивальну. В
сучасній педагогічній і методичній літературі автори зазначають необхідність однієї загальної мети уроку, інші вважати як похідні від неї. Вчителіпрактики, що видають посібники «на допомогу вчителю», якими користуються студенти, визначають лише навчальну мету [6]. Деякі автори вважають за необхідне усі цілі визначати однією і називати «триєдиною метою» [3]. Яку позицію повинен зайняти студент? Педагоги-науковці повинні визначитись і прийти до єдиної думки. На інших діях студентів на
цьому етапі підготовки ми не зупиняємось.
Наступна важлива проблема практичної діяльності студента у підготовці і проведенні уроку – визначення його завдань. В практиці мету і
завдання уроку студенти ототожнюють. На наш погляд питання складне.
Усталені підходи до формування мети уроку, типу: «дати поняття учню
про…», «ознайомити учнів з …», «сформувати поняття…» на сучасному
уроці уже не спрацьовують, адже в центр уваги навчального процесу
сьогодні ми ставимо учня, як суб’єкта навчання. Якщо при об’єднанні всіх
завдань формувати єдину (триєдину) мету, що ставити на перше місце навчальне завдання чи розвиток учня? Питання не вирішене. В цьому
завдання методиста-керівника практики допомогти уяснити студенту, що
мета уроку досягається певними діями, спроектованими вчителем, послідовність яких і складає завдання уроку. Крім того, мету і завдання уроку
студенти (як і деякі вчителі) не доводять до відома учнів, що знижує якість
уроку. В більшості методична думка схиляється до того, що визначення
завдань уроку повинно здійснюватись через формулювання очікуваних
результатів уроку.
Важливим етапом уроку є мотивація навчальної діяльності, як стимулювання розумової активності учнів та пізнавального інтересу до свідомого сприймання матеріалу. Як визначає В.І. Онищук: «Процесс формирования и закрепления у школьников положительных мотивов учебной
деятельности мы называем мотивацией» [4]. Мотивація навчальної діяльності – чи не найважчий елемент, визначення якого для студента є складним. В педагогічній літературі представлено велику кількість прийомів, які
використовуються вчителем для мотивації навчальної діяльності. Студенти
губляться і через це звертаються переважно до створення проблемних
ситуацій, для розв’язання яких потрібно засвоїти новий матеріал. Практика ж використання прийомів створення позитивних мотивів свідчить про
велику можливість використання впливу на емоційну сферу учнів. На
більшості уроків першої навчальної практики із розділів «Рослини» і «Тварини» позитивно зарекомендували себе презентації із використанням
комп’ютерних технологій (наприклад «Різноманітність земноводних»), які
викликають в учнів подив, захоплення, обговорення, а в цілому – значний
інтерес. На наш погляд можливо варто визначити певні прийоми відповідно до змісту навчального матеріалу, адже мотиви, як компонент структури,
тісно зв’язані зі змістом і методами навчання.
Етап вивчення нового матеріалу заслуговує на окрему увагу, адже
він присвячується опануванню учнями нових знань і різних способів дій,

205

зупинитися на яких в межах короткої статті немає можливості. Проте варто
зупинитися на такій вимозі до уроку як краєзнавча направленість. В практиці відчувається недостатня обізнаність студентів із краєзнавчим матеріалом, використання якого є одним із шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Краєзнавчий матеріал не лише активізує
пізнавальну діяльність, але й слугує підтвердженням теоретичних положень уроку. За допомогою цього принципу здійснюється екологічне виховання. У змісті освітньої програми по вирішенню екологічних проблем
вирізняється принцип екологічної дії, основне завдання якого – дати можливість школярам для мотивованої участі у вирішенні місцевих екологічних
проблем. «Мислити глобально, діяти локально» [1]. У системі методів при
цьому слід надавати перевагу інтерактивним методам перед репродуктивними, тобто методами одержання готових знань [5].
Є необхідність зупинитись також на етапі уроку повідомлення домашнього завдання. Студенти стикаються з такою ситуацією: на заняттях з
методики навчання біології методист вимагає розробки диференційованого
домашнього завдання рівневої структури, на уроках біології в школі спостерігають однотипні домашні завдання з повідомленням параграфу та
сторінки підручника (зрідка – підготовка рефератів за бажанням). В сучасних методичних посібниках домашні завдання теж даються недиференційовані. Варто додатково пояснити суть внутрішньої диференціації як
способу відійти від однобічного розвитку особистості, адже кожен учень
відрізняється індивідуальними особливостями, тож слід вимагати на педагогічній практиці диференціації домашніх завдань, які закріплять уміння їх
розв’язати.
Важливе місце на педагогічній практиці займає позакласна робота
з предмета та виховна робота. Вона здійснюється в різних формах ознайомлення з планами позакласної роботи вчителя біології, класного керівника, розробки та проведення 1-2-х міроприємств, проведення занять
гуртка, масової роботи. Спостереження цього виду діяльності вчителя
біології свідчить про відсутність системи в цій роботі та поширенні деяких
інших форм. В силу різних причин в школах не проводиться гурткова
робота. Масові заходи з біології та акції плануються керівними органами
одночасно у всіх школах. Назріли зміни в цій формі роботи. Відчувається
потреба нових наукових напрацювань.
Під час педагогічної практики студенти виконували також наукову
роботу (дипломні і курсові роботи) в місцях їх помешкання (частіше в
районних та сільських місцевостях). Це, в основному, роботи присвячені
екології міст і селищ: екологічні проекти, організація екологічних стежин
та їх дидактичне використання, відродження пришкільних зелених зон та
практичні дослідницькі роботи по вивченню особливостей вирощування і
розмноження видів рослин, що обрали їх для поповнення. Керівник практики має надати кваліфіковані консультації, адже реалізація науковоосвітніх проектів з біології не лише збільшить видовий склад паркових
зон, скверів, а й сприяє залученню учнівської молоді до практичної природоохоронної діяльності, здійснюваній на науковій основі.
Дослідження окремих питань педагогічної практики не вичерпує
всіх проблем, але розв’язання згаданих є перспективним для підвищення
підготовки вчителя біології високої кваліфікації.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Товстяк М.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Метод проектів – педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти).
Метод проектів є однією з педагогічних технологій, яка відображає
реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу в освіті і сприяє формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини постіндустріального суспільства.
Ознаки проектного методу наступні:
1. Орієнтованість на дію.
2. Робота в команді.
3. Самоорганізація студентів.
4. Ситуативна спрямованість, співвідносність з реальним життям.
5. Цілісність.
6. Орієнтованість на продукт.
7. Міжпредметні зв'язки.
Означена технологія використовується для побудови процесу навчання, спрямованого на активізацію діяльності учнів відповідно до їх
інтересів для здобуття певних знань, відчутного теоретичного чи практичного результату. Тому при реалізації методу проектів необхідно використовувати власну зацікавленість учнів у знаннях і показувати, де отримані
знання можна застосовувати у реальному житті.
Успіх застосування методу проектів залежить від того, наскільки
учні захочуть самостійно чи спільними зусиллями вирішувати проблему,
застосовувати необхідні знання, отримувати реальний і відчутний результат.
Метод проектів дозволяє розвивати пізнавальні інтереси учнів,
уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити. Він завжди орієнтований на самостійну
діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову) протягом визначеного
часу. Вирішення проблеми методом проектів передбачає, з одного боку,
використання сукупності різноманітних засобів навчання, а з іншого, –
необхідність інтегрування знань і умінь з різних сфер науки, техніки, культури тощо. Результати виконаних проектів мають бути відчутними: теоретична проблема вимагає конкретного її вирішення, практична – конкретного результату, готового для впровадження. Тому метод проектів сприяє
створенню соціально значущих ситуацій, а згідно з концепцією
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Л. Виготського, психологічний розвиток дитини визначається соціальною
ситуацією, тобто її статусом у суспільстві, системою взаємовідносин і з
дорослими, і з ровесниками. При цьому соціальна ситуація розвитку не
створюється ззовні, а складається в процесі живого спілкування між дитиною та її оточенням.
Метод проектів містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових,
проблемних, творчих за самою своєю сутністю підходів, сприяє творчому
розвитку учнів, використанню ними певних навчально-пізнавальних прийомів, які в результаті самостійних дій дозволяють вирішувати ту чи іншу
проблему.
Метод проектів дозволяє формувати особистісні якості, які розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. У ході
роботи над проектом діти набувають досвід індивідуальної самостійної
діяльності.
Метод проектів:
− стимулює учнів, які вже володіють деякою сумою знань, до розв'язання проблем;
− розвиває критичне мислення;
− учні набувають навичок роботи з інформацією (відбирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують);
− вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання в співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі.
З усього різноманіття педагогічних технологій гуманістичної спрямованості особливої уваги заслуговують ті, що можуть досить органічно і
легко бути інтегровані у традиційне навчання, тому що розвиток освіти
має йти еволюційним шляхом, і кожне нововведення повинно бути ретельно підготовлене і передбачати, перш за все, його усвідомлення й освоєння
вчителями.
Проектні технології з успіхом можуть використовуватися на предметах біологічного циклу.
Основні вимоги до використання та змісту проектів наступні:
1. Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми /
задачі, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її
рішення (наприклад, дослідження демографічної проблеми в різних регіонах світу; створення серії репортажів з різних кінців земної кулі по одній
проблемі; проблема впливу кислотних дощів на навколишнє середовище,
тощо).
2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних
результатів (наприклад, доповідь у відповідні служби про демографічний
стан даного регіону, фактори, що впливають на цей стан, тенденції, що
простежуються у розвитку даної проблеми, спільний випуск газети, альманаху з репортажами з місця подій; охорона лісу в різних місцевостях,
план заходів, тощо);
3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.
4. Структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів).
5. Використання дослідницьких методів, що передбачають певну
послідовність дій:
Необхідно організувати роботу таким чином, щоб учні навчалися:
− визначати основні і поточні (проміжні) мету і завдання;
− шукати шляхи їх вирішення, обираючи оптимальні;
− здійснювати і аргументувати вибір;
− передбачати наслідки вибору;
− діяти самостійно (без підказки);
− порівнювати отриманий результат з тим, що потребується;
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−

об'єктивно оцінювати процес (саму діяльність) і результат проектування.

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Яланська С.П., Синяк М.Д., Малородна О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Творчість є необхідною умовою становлення майбутнього вчителя,
його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Формування високого рівня педагогічної творчості як механізму розвитку творчої компетентності майбутнього вчителя має починатися у вищому навчальному закладі.
Під творчою компетентністю, ми розуміємо такий рівень розвитку
професійної компетентності, коли людина здійснює професійну діяльність
на творчій основі стабільно і неперервно.
Аналіз проблеми розвитку творчої компетентності майбутніх вчителів дозволив виявити наступні протиріччя: між новими вимогами до рівня і
змісту освіти майбутніх фахівців і можливостями традиційної моделі навчання у вузах; між загальним теоретичним рівнем сучасної психологопедагогічної науки, яка розробляє основні засади компетентнісного підходу і дійсним станом формування професійної компетентності майбутніх
учителів; між значною кількістю ідей щодо розвитку творчості вчителів і
недостатньою розробленістю концептуальних основ розвитку їх творчої
компетентності.
За С.У. Гончаренком, творчість педагогічна – це оригінальний і високоефективний підхід учителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики виховання і навчання. Досягнення творчого результату забезпечується систематичними цілеспрямованими спостереженнями, застосуванням педагогічного експерименту, критичним використанням передового педагогічного досвіду. Педагогічна творчість стосується
різних сторін діяльності вчителя – проведення навчальних занять, роботи
над організацією колективу учнів відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, проектування особистості учня, вироблення стратегії і тактики педагогічної діяльності з метою оптимального виконання
завдань всебічного розвитку особистості [1]. В.І. Загвязинський вважає,
що кінцевим результатом педагогічної творчості є формування особистості
нової людини відповідно вимог суспільства [2]. С.О. Сисоєва розглядає
педагогічну творчість як цілісний процес професійної реалізації та самореалізації педагога в освітньому процесі. Вона зазначає, що особливістю
педагогічної творчості є те, що педагог реалізує свої особистісні і професійні творчі потенції засобом творення особистості дитини, а розвиток його
творчого потенціалу зумовлений розвитком творчого потенціалу вихованця [3].
Результати аналізу психолого-педагогічних джерел свідчать, що не
існує однозначного розуміння поняття "педагогічна творчість". На наш
погляд, педагогічна творчість є механізмом творчої компетентності вчителя.
Заняття з «Генетичної інженерії», «Біотехнології», «Загальної цитології і гістології», «Вибрані питання біології», «Генетики», та ряду інших
предметів природничого циклу за умови доцільної їх організації сприяють
активному розвитку педагогічної творчості студентів, розкриттю їхніх творчих здібностей. Рівень педагогічної творчості обумовлює розвиток творчої
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компетентності вчителя [4].
За результатами анкетування студентів-біологів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Мелітопольського
державного
педагогічного
університету
імені
Богдана Хмельницького (368 осіб) на питання «Які основні психологічні особливості розвитку педагогічної творчості у процесі вивчення природничих
дисциплін?» отримали такі відповіді: активність (98%); уміння критично
ставитись до своїх дій та виправляти помилки (97%); глибина мислення
(91%); бажання більше зрозуміти, прагнення до кращого результату
(89%); гарний настрій (78%); врівноваженість (73%); уважність (68%);
розвиток уяви, фантазії, інтуїції (68%); впевненість у собі (63%); прояв
вольових зусиль, наполегливість (59%); відчуття зацікавленості викладача своїм предметом (43%).
Отже, вважаємо, що розвиток творчої компетентності вчителя у
ВНЗ має здійснюватись з урахуванням вище перерахованих особливостей
педагогічної творчості.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «КРОВ ТА
ЛІМФА» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ
Яланська С.П., Шрамко А.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Головна мета природничої освіти – формування цілісної, соціально
активної особистості, котра сприймає життя, як найвищу цінність, може
усвідомлено оцінити й розв’язати проблеми, які зараз постають перед
конкретною людиною і суспільством у цілому. Вивчення біології в школі
повинно стати провідником гуманістичних ідей та природничо-наукового
мислення учнів. Це визначається насамперед тим, що біологічна наука є
основою природничо-наукового пізнання, розуміння законів живої природи.
Природнича освіта покликана забезпечити підростаюче покоління
науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, допомогти
зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати прагнення і вміння брати активну участь
в охороні й поліпшенні стану навколишнього середовища [1].
Для реалізації таких завдань виникає необхідність суттєвого вдосконалення змісту навчального процесу, створення відповідних психологопедагогічних умов для активної пізнавальної діяльності школярів, відбору
оптимальних форм, методів і прийомів навчання біології.
Нами розроблено дидактичний комплекс на тему «Кров та лімфа»,
структура якого передбачає фронтальне опитування, тестовий контроль,

210

творчі завдання, презентацію на електронних носіях.
Дидактичний комплекс забезпечує природничо-наукову мисленнєву діяльність учнів, глибоке розуміння і засвоєння ними основ шкільного
курсу природничої дисципліни [2].
Розглянемо зміст складових дидактичного комплексу.
І. Фронтальне опитування
1. Поясніть поняття «внутрішнє середовище організму».
2. Дайте визначення поняття «кров».
3. Які функції виконує кров та тканинна рідина?
4. Які складові крові?
ІІ. Різнорівневі тести для перевірки знань
І рівень
Вказати правильну відповідь ( «так» чи «ні»)
1. До формених елементів крові належать тромбоцити.
2. Лейкоцити мають забарвлення.
3. Еритроцити здатні до амебоїдного руху.
4. Імунітет – це здатність організму захищати власну цілісність і
біологічну індивідуальність.
ІІ рівень
Вибрати правильну відповідь
1. Плазма у загальному складі крові становить:
а) 30%; б) 55%; в) 65%; г) 75%.
2. Функції лейкоцитів крові:
а) транспорт газів; б) вироблення імунітету; в) участь у зсіданні
крові.
3. Еритроцити мають форму:
а) дрібних круглих клітин; б) двовгнутих дисків; в) амебоїдного типу.
4. Кров І групи придатна для переливання людям з групою крові:
а) І; б) ІІ; в) з будь-якою.
ІІІ рівень
Закінчити речення або вписати пропущене слово
1. Імунітет поділяють на природний та ___________.
2. Чим більша загальна площа поверхні еритроцитів, тим
__________ вони поглинають кисню.
3. За способом руху лейкоцит нагадує ____________.
4. Білок крові, який бере участь у зсіданні крові, - ____________.
Правильні відповіді:
І рівень: 1- так, 2-ні, 3-ні, 4-так.
ІІ рівень: 1-г, 2-б, 3-б, 4-в.
ІІІ рівень: 1-штучний, 2- більше, 3- амебу, 4- тромбоцит.
ІІІ. Презентація на електронних носіях
Зміст презентації:
1. Загальна характеристика. (Розкрити такі питання: кількість
крові в організмі людини, склад крові, pH крові та таке інше)
2. Що таке кров? (Дати визначення, розповісти точний склад крові
та плазми крові, колір крові)
3. Функції крові.
4. Еритроцити. (Визначення, кількість, форма, колір, функції)
5. Лейкоцити. (За такою ж схемою, як і еритроцити)
6. Тромбоцити. (За такою ж схемою, як і еритроцити)
7. Зсідання крові. (Визначення, суть процесу, етапи процесу)
ІV. Творчі завдання:
1. Поясніть у чому проявляється взаємозв’язок між кров’ю, тканинною рідиною та лімфою.
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2. Обґрунтуйте, яким чином будова еритроцитів пов’язана з їхніми
функціями.
3. Яким чином екологічні чинники впливають на імунну систему
людини? Відповідь обґрунтуйте.
Таким чином, для ефективного викладання теми «Кров та лімфа» в
шкільному курсі біології є необхідним використання сучасних форм та
методів організації навчальної діяльності школярів. На нашу думку, доцільним є використання на уроках біології розробленого нами дидактичного
комплексу, що сприяє активізації навчальної діяльності учнів.
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Дубина Тетяна Сергіївна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Закалюжний
Віктор
Маркович
—
кандидат
геологомінералогічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Ібатуліна Юлія Валеріївна — кандидат біологічних наук, науковий співробітник Донецького ботанічного саду НАН України
Іванців Володимир Васильович — доктор біологічних наук, професор кафедри зоології Волинського національного університету
імені Лесі Українки
Капуста Ірина Андріївна — магістрант природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Карпенко Катерина Кіндратівна — кандидат біологічних наук,
доцент кафедри ботаніки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Клименко Марина Олександрівна — магістрант кафедри біології
та біохімії Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького
Кожевнікова Тетяна Євгеніївна — аспірант кафедри землеробства і агрохімії Полтавської державної аграрної академії
Колєсніков Леонід Олегович — кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та ботаніки Полтавської державної аграрної
академії
Комісар Олена Сергіївна — викладач кафедри ботаніки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Коновалова Наталія Олександрівна — студентка Сумського
державного університету
Копелець Юрій Олексійович — магістрант Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка спеціальності «Управління навчальним закладом»
Коробко Олександр Олександрович — студент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Корольова Ольга Вікторівна — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки Миколаївського національного
університету імені В.О. Сухомлинського
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74.

Космачова Анна Миколаївна — викладач кафедри біології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Кошелєв Василь Олександрович — кандидат біологічних наук,
доцент кафедри екології та зоології Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Кравченко Людмила Володимирівна — магістрант кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Крилова Тетяна Володимирівна — студентка Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь)
Криловець Микола Григорович — доктор педагогічних наук,
професор кафедри географії Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя
Крутікова Олена Олександрівна — магістрант кафедри екології
та охорони навколишнього середовища Таврійського державного
агротехнологічного університету (м. Мелітополь)
Кузнєцова Юлія Олександрівна — студентка рибогосподарськоекологічного факультету Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет»
Кучер Юлія Сергіївна — студентка природничого факультету Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Лавріненко Вікторія Михайлівна — аспірант Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ)
Левчук Наталія Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського
Лихолат Юрій Васильович — доктор біологічних наук, професор,
завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Лукаш Ольга Миколаївна — учениця 10-го класу Зіньківської
спеціалізованої школи I-III ступенів №2 Полтавської області
Люленко Світлана Олександрівна — викладач кафедри біології
та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Мазур Ірина Олександрівна — магістр зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», лаборант кафедри ботаніки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Макаренко Яна Миколаївна — аспірант Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
Малаканова Лариса Василівна — кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Малородна Олександра Володимирівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Мегалінська Анна Петрівна — кандидат біологічних наук, доцент
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
(м. Київ)
Мельник
Вікторія
Сергіївна
—
магістрант
природничо-
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географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Мельник Руслана Петрівна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри ботаніки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Мельник Тетяна Олександрівна — кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології та біохімії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Миколайко Ірина Іванівна — викладач кафедри географії та
методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Наконечний Ігор Володимирович — доктор біологічних наук,
професор кафедри здоров'я людини, проректор з наукової роботи
Миколаївського
національного
університету
імені В.О. Сухомлинського
Нестер Анатолій Антонович — кандидат технічних наук, доцент
кафедри безпеки життєдіяльності Хмельницького національного університету
Ніколаєва Світлана Анатоліївна — аспірант кафедри екології та
ботаніки Полтавської державної аграрної академії
Нікуліна Наталія Юріївна — магістрант кафедри біології та основ
здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Носкова Ольга Юріївна — аспірант Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»
Оганесян Маріам Сергіївна — студентка Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Оніпко Валентина Володимирівна — кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Опанасенко Володимир Федотович — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, директор ботанічного саду
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Опанасенко Світлана Миколаївна — аспірант ННЦ «Інститут
біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Орлова Лариса Дмитрівна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Осадча Юлія Василівна — кандидат сільськогосподарських наук,
асистент кафедри розведення та генетики тварин імені М.А. Кравченка Національного університету біоресурсів і природокористування України
Остапенко Станіслав Олегович — учень 11 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 Миколаївна — вчитель біології Красногорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Великобагачанської райдержадміністрації Полтавської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
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Павлова Юлія Володимирівна — магістрант кафедри здоров'я
Миколаївського
національного
університету
імені В.О. Сухомлинського
Палій Анастасія Володимирівна — студентка Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь)
Пересадько Л.В. — кандидат біологічних наук, доцент екології та
зоології Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Б. Хмельницкого
Петрович Анна Василівна — студентка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького
Пивовар Ніна Михайлівна — доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка
Писаренко Віктор Микитович — доктор сільськогосподарських
наук, професор кафедри екології та ботаніки Полтавської державної
аграрної академії
Пітель Ірина Миколаївна — викладач Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ»
Попельнюх Віктор Васильович — кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Поспєлов Сергій Вікторович – доцент кафедри землеробства і
агрохімії ім. В.І.Сазанова Полтавської державної аграрної академії,
кандидат сільськогосподарських наук
Постоєнко Анна Олександрівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка
Потьомкіна Наталія Володимирівна — кандидат біологічних наук, доцент кафедра фітодизайну і ботаніки Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України
Радченко Тетяна Анатоліївна — студентка Таврійського державного агротехнологічного університету
Рибалка Олена Яківна — кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри біології та основ здоров'я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Рибалко Інна Петрівна — вчитель хімії та біології Полтавської
спеціалізованої школи №5, м. Полтава
Рибальченко Тарас Володимирович — кандидат біологічних
наук, доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ
"Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Рингач Катерина Ігорівна — магістрант Таврійського державного
агротехнологічного університету
Самородов Віктор Миколайович – доцент кафедри екології та
ботаніки Полтавської державної аграрної академії, голова Полтавського відділення Українського ботанічного товариства
Сегеда Кристина Ваніківна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Сердюк Світлана Сергіївна — магістрант Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
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110. Синяк Марина Дмитрівна – студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
111. Скляр Марина Юріївна — студентка 4 курсу спеціальності «Садово-паркове господарство» Сумського національного аграрного університету
112. Смоляр Наталія Олексіївна. — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та охорони довкілля Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
113. Совгіра Світлана Василівна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та екології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
114. Старовойтова Марина Юріївна — аспірант Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
115. Стецюк Наталія Олексіївна — кандидат біологічних наук, доцент,
завідувач кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
116. Суржан Олена — студентка Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського
117. Суряднова Валентина Петрівна — кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри ботаніки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
118. Сусляк Маріанна Василівна — студентка рибогосподарськоекологічного факультету Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет»
119. Ткачук Лілія Петрівна — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Донецького ботанічного саду НАН України
120. Товстяк Марія Михайлівна — магістрант Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, спеціальності
"Управління навчальним закладом"
121. Торяник Валентина Миколаївна — кандидат біологічних наук,
доцент кафедри ботаніки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
122. Тюленєва Валентина Олексіївна — кандидат географічних наук,
доцент кафедри прикладної екології Сумського державного університету
123. Усольцева Ольга Геннадіївна — завідувач лабораторії тропічної
та субтропічної флори, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Донецького ботанічного саду НАН України
124. Федорко Христина Вячеславівна — студентка Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ
125. Федорова Л.С. — Південний філіал Національного університету
біоресурсів і природокористування України
126. Ханнанова Олеся Равілівна — асистент кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
127. Харченко Людмила Олександрівна — вчитель біології Зіньківської спеціалізованої школи I-III ступенів №2 Полтавської області.
128. Цебржинський Олег Ігорович — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
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129. Чернієвська Марина Леонідівна — студентка Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
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