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ЖУРНАЛ АГРОБІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ 

 

ПЕРЕДМОВА 

 
Черговий випуск науково-технічного журналу «ЖУРНАЛ АГРОБІОЛОГІЇ ТА 

ЕКОЛОГІЇ» присвячуємо 15-й річниці заснування кафедри екології та біології 
Львівського національного аграрного університету. 

Кафедра була створена на агрономічному факультеті 1 липня 1999 року. 
Сьогодні кафедра готує фахівців екологів за напрямом підготовки «Екологія, охо-

рона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 
У складі кафедри – 4 доктори наук, 24 кандидати, навчаються 6 аспірантів. 
 Наукова школа кафедри – 6 докторів і 29 кандидатів наук, продовжує дослі-

дження впливу ферментів та біоактивних речовин на продуктивність с.-г. тварин, 
формує наукові засади сталого розвитку сільського господарства на основі екобезпеч-
ного використання природних ресурсів.  

Науковці кафедри мають 6 авторських свідоцтв та 4 патенти, видали 6 підруч-
ників, 12 навчальних посібників, 11 наукових монографій, щороку публікують 70-80 
наукових праць. При кафедрі відкрита аспірантів за спеціальностями «Біохімія» та 
«Екологія». 

Наукова тематика кафедри охоплює: розроблення дослідних моделей оцінки еко-
безпеки продукції рослинництва і тваринництва; удосконалення методів наукового 
моніторингу безпеки заповідних територій і їх буферних зон; дослідження основних 
чинників погіршення стану поверхневих вод Львівщини та екобезпечного викорис-
тання водних ресурсів; розроблення наукових засад екобезпечного і комплексного 
використання відновних природних ресурсів гірських районів Львівщини для сталого 
розвитку. 

Рекомендації кафедри екології та біології впроваджені в лісо- й агросекторі, у про-
мисловості, у природоохоронній справі, їх використовують органи самоврядування і 
державного управління. 

Кафедра здійснює організаційні й науково-методичні заходи щодо удосконалення 
навчального процесу та науково-дослідної роботи, підтримує науково-технічні зв'я-
зки із зарубіжними науковими центрами й установами.  

На кафедрі функціонує природничий музей, наукова лабораторія, методичний 
кабінет, спеціалізовані практикуми, використовуються виробничі філіали: Природ-
ний заповідник „Розточчя”, Яворівський національний природний парк, Національ-
ний природний парк «Сколівські Бескиди» та ін. 

Сподіваємося, що чергове видання науково-технічного часопису «ЖУРНАЛ 
АГРОБІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ» активізуватиме науково-дослідну роботу у галузі 
екології й захисту довкілля, сприятиме налагоджуванню особистих зв’язків, обміну 
здобутками й досвідом між нашими дописувачами – викладачами та науковцями 
України й інших держав. 

 

В. В. Снітинський,  
ректор, академік НААН  
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The status of water resources and major environmental problems of surface waters in Ukraine are analyzed in 

the article. Insufficient availability of water resources and the uneven distribution of river flow in Ukraine are 

considered. The main components of river network and the division into groups according to the catchment area 

are characterized. Much attention is paid to the analysis of surface water and environmental issues of large rivers 

(Dnieper, Seversky Donets, Dniester and others.) and small rivers in Ukraine. It is shown that the main water 

pollutants in Ukraine are organic and inorganic compounds of different categories, radionuclides and heavy 

metals. Environmental risks to natural ecosystems and human health caused by anthropogenic pollution of water 

resources are noted.  
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У статті проаналізований стан водних ресурсів та основні екологічні проблеми поверхневих вод 

України. Вказано на нерівномірність розподілу річкового стоку та недостатнє забезпечення України 

водними запасами. Охарактеризовано основні компоненти річкової мережі, їх густоту та поділ на 

групи залежно від площі водозбірного басейну. Значна увага приділена аналізу стану поверхневих 

вод та екологічних проблем великих рік (Дніпро, Сіверський Донець, Дністер та ін.) і малих річок 

України. Показано, що основними забруднювачами акваторій на території України є органічні та 

неорганічні сполуки різних категорій, радіонукліди та важкі метали. Вказано на екологічний ризик 

для природних екосистем і здоров’я людей, зумовлений антропогенним забрудненням водних 

ресурсів. 

Ключові слова: водні ресурси, поверхневі води, водні екосистеми, водотоки, забруднення, 

здоров’я людей. 

Вступ 

Збереження та раціональне використання 

запасів води, яка належить до найцінніших 

природних ресурсів, є однією з глобальних 

проблем ХХІ сторіччя [27, 44, 53]. Вода 

необхідна для життя людини та інших орга-

нізмів, оскільки бере участь у метаболічних 

процесах, притаманних живим системам. 

Крім того, вода забезпечує санітарно-гігієні-

чні потреби і найважливіші для людей функ-

ції: виробництво продовольства, енергії та 

промислової продукції. Водні ресурси вико-

ристовують у різних галузях промисловості, 

сільського господарства, енергетики, судно-

плавства, побуту, під час переробки та збага-

чення корисних копалин тощо. Тому наяв-

ність і відповідний екологічний стан водних 

ресурсів є однією з найголовніших переду-

мов існування та стабільного розвитку суспі-

льства, а відсутність доступу до водопоста-

чання й основних санітарних послуг загро-

жує соціально-економічному розвиткові та 

національній безпеці країн в усьому світі [27, 

44]. 
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Разом із забезпеченням життєдіяльності 

людини, вода є середовищем життя великої 

кількості видів водних організмів – мешкан-

ців прісноводних, морських і океанічних 

екосистем – та опосередковує екологічні 

зв’язки між представниками не лише водної, 

а й різних груп наземної біоти [45]. Водночас 

вода бере участь у глобальних процесах, 

пов’язаних із колообігом хімічних елементів, 

формуванням клімату та регулюванням ене-

ргетичного балансу планети [42, 46]. 

Сучасний етап розвитку людства супро-

воджується зростанням ант ропогенного 

впливу на гідросферу. Збільшення населення 

Землі та зумовлене технічним прогресом 

підвищення інтенсивності водокористування 

разом із глобальними кліматичними змінами 

є чинниками, що створюють значний тиск на 

водні ресурси у планетарному масштабі [43-

45, 50]. Розширення промислового та сільсь-

когосподарського виробництва, урбанізація 

та інтенсифікація використання водних 

ресурсів, неефективне очищення стічних вод 

(а в окремих випадках – скидання у гідрос-

феру неочищених відходів) є важливими 

антропогенними чинниками, які зумовлюють 

погіршення якості природних вод, передусім 

континентальних водойм і водотоків [54, 55]. 

Із природних чинників на якість води впли-

вають процеси вивітрювання гірських порід, 

атмосферні процеси випаровування та оса-

дження солей і пилу з вітром та опадами, 

природне вилуговування органічних і міне-

ральних речовин із ґрунту, гідрологічні фак-

тори, які діють у водних об’єктах, та хімічні і 

біологічні процеси у водному середовищі 

[42, 45]. Внаслідок взаємодії природних чин-

ників із техногенними функціонування вод-

них екосистем дедалі більше ускладнюється, 

а придатність води для життя гідробіонтів і 

безпечного вживання для потреб людей зме-

ншується. На сьогодні забруднена майже 

третина річкового стоку на земній кулі, а 

зменшення запасів чистої води та погір-

шення її якості загалом – це проблеми, які 

торкаються кожного континенту [44, 46].  

Отже, захист від антропогенного забруд-

нення та раціональне використання водних 

ресурсів нині набуває значної актуальності. 

Ці завдання є надзвичайно важливими для 

країн, які мало забезпечені водними ресур-

сами внаслідок особливостей географічного 

розташування, рельєфу території та специ-

фіки кліматичних умов. Метою роботи було 

проаналізувати стан водних ресурсів та 

основні екологічні проблеми поверхневих 

вод України, яка належить до країн із недо-

статніми водними запасами. 

Водні ресурси України 

Для України проблема нестачі води, яка 

за якістю відповідає нормативам екологічної 

безпеки водокористування, є особливо акту-

альною. Незважаючи на те, що на території 

України протікають понад 63 тис. річок і 

струмків загальною довжиною понад 

206 тис. км [32], є понад 20 тис. озер, стави, 

водосховища, підземні та морські води (час-

тина акваторій Чорного та Азовського 

морів), забезпечення держави водними ресу-

рсами недостатнє [5, 6]. Згідно з міжнарод-

ними стандартами Україна є маловодною 

державою, оскільки рівень водозабезпечення 

в розрахунку на одного мешканця становить 

менше 1,1 тис. м3/рік [26]. Цей показник в 

Україні є одним із найменших серед євро-

пейських країн. До того ж, забезпеченість 

водою жителів різних областей України 

неоднакова – найбільшою вона є в західних і 

північних областях. Потреби населення у 

водних ресурсах забезпечуються на 68% 

поверхневими водами і на 32% – підземними 

водами. 

Річковий стік, який є основним джерелом 

водопостачання для населення, становить у 

середньому 83,5 млрд м3, а в посушливі роки 

зменшується до 48,8 млрд м3. Він розподіля-

ється територією держави дуже нерівномі-

рно: майже 70% стоку припадає на північно-

західну частину країни, де мешкає лише 40% 

населення. Натомість на Донецько-Придніп-

ровський і Південний економічні райони, в 

яких проживає майже 60% населення та 

зосереджено найбільш водомісткі галузі гос-

подарства, потрапляє в середньому лише 

30% річкового стоку. У зв’язку з цим у бага-

тьох районах південної частини України 

спостерігають гострий дефіцит води [13].  

Річки України належать до басейнів Чор-

ного й Азовського морів і частково (майже 

4%) – до басейну Балтійського моря. Найбі-

льше річок розміщено у басейні Дніпра – 

27,7%, Дунаю – 26,3%, Дністра – 23,7%, Пів-

денного Бугу – 9,3% (від усієї кількості річок 

України) [32, 33].  

Залежно від площі водозбірного басейну 

річки України поділяють на групи [11]: 

великі річки, що мають площу водозбору 
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понад 50 тис. км2; середні річки, які мають 

площу водозбору 2–50 тис. км2; малі річки з 

площею водозбору до 2 тис. км2 (для порів-

няння слід зазначити, що у США до цієї 

категорії відносять рівнинні водотоки з пло-

щею водозбору до 4 тис. км2). Водозбори 

великих і багатьох середніх річок знахо-

дяться в кількох фізико-географічних зонах 

та областях; малі річки течуть здебільшого в 

межах однієї області, району. Найбільша 

кількість річкових басейнів (95,9%) має 

площі водозборів, які не перевищують 

50 км2. Кількість басейнів площею 50–

500 км2 становить 3,5%, а площею понад 

500 км2 – тільки 0,6% (від загальної кількості 

річкових басейнів) [32]. 

Головною водною артерією і постачаль-

ником води для різних галузей господарства 

України є ріка Дніпро, довжина якої в межах 

нашої держави становить 981 км, а площа 

водозбірного басейну – 286 тис. км2 (65% 

усієї території України). Водними ресурсами 

Дніпра та його приток користується понад 

30 млн. жителів України [10, 24]. Потреби 

країни у воді, забезпечують й інші великі 

річки – Південний Буг, Дністер, Сіверський 

Донець з їхніми притоками.  

Загалом густота річкової мережі основ-

них річкових басейнів становить (км/км2): 

Дніпро – 0,26, Дністер – 0,60, Південний Буг 

– 0,35, Сіверський Донець – 0,22, Вісла (в 

межах України) – 0,52, Дунай (у межах 

України) – 0,68. На річках Приазов’я вона 

дорівнює 0,36, у міжріччях Дунай–Дністер – 

0,17, Дністер–Південний Буг – 0,009. Сере-

днє значення коефіцієнта густоти річкової 

мережі на території України становить 

0,39 км/км2 [32]. 

Екологічний стан води і повноводдя 

великих і середніх річок залежать головним 

чином від площі та екологічного стану водо-

збірного басейну, що живить їхні притоки – 

малі річки, у басейнах яких формується 

понад 60% водних ресурсів [38, 40]. Малі 

річки є складовими компонентами природ-

них ландшафтів, формують водний потен-

ціал адміністративних областей та районів і 

мають важливе господарське значення. Їхню 

воду використовують, головним чином, для 

зрошування полів і технічних потреб, насам-

перед сільськогосподарської галузі. На 

малих річках басейну Дністра, Південного 

Бугу, лісостепової частини басейну Дніпра 

розвинене ставкове рибне господарство. 

Незважаючи на значення малих річок у водо-

забезпеченні різних галузей господарства, 

рекреації та інших потреб населення (в їхніх 

долинах розташовані майже 90% населених 

пунктів), екологічний стан таких річок в 

Україні на сьогодні складний [13, 37, 38, 40].  

Екологічний стан  

поверхневих вод України 

З огляду на нерівномірність розподілу та 

нестачу водних запасів на території України 

важливими проблемами є їхнє раціональне 

використання та захист від забруднення. 

Однак впродовж останніх десятиріч відбува-

ється значна деградація водних ресурсів, 

головним чином, внаслідок погіршення 

їхньої якості. Така ситуація є небезпечні-

шою, ніж кількісне виснаження водного 

фонду (наприклад, надходження у річку 1 м3 

неочищених стічних вод призводить до 

забруднення та непридатності для викорис-

тання 40–50 м3 природної води). Згідно з 

результатами моніторингового аналізу, 

якість поверхневих і підземних вод України 

у багатьох випадках не відповідає загальним 

санітарно-гігієнічним нормам. За вмістом у 

воді різноманітних домішок і речовин із ток-

сичною дією (органічні пестициди, синтети-

чні поверхнево-активні речовини (СПАР), 

феноли, нафтопродукти, важкі метали, спо-

луки азоту, фосфору та ін.), вода більшості 

водних об’єктів України нині належить до IV 

і V класів якості і класифікується, відпові-

дно, як забруднена і брудна [21-23, 34, 36].  

До того ж, після аварії на Чорнобильській 

АЕС (ЧАЕС), внаслідок якої у природне 

середовище надійшло 1,9518 Бк радіоактив-

них речовин [1], в Україні набула особливої 

важливості проблема радіонуклідного забру-

днення наземних і водних екосистем. У зна-

чній кількості радіонукліди потрапили у 

воду верхніх приток Дніпра та його водосхо-

вищ, природних і штучних водойм північних 

районів Київської, Житомирської, Рівненсь-

кої та Чернігівської областей. Забруднення 

радіонуклідами стало чинником постійного 

впливу на водні організми та якість поверх-

невих вод. Результати низки радіоекологіч-

них досліджень, виконаних після Чорно-

бильської катастрофи, свідчать про міграцію 

радіонуклідів у ґрунтах та водному середо-

вищі, особливості накопичення їх у біотич-

них компонентах (рослини, тварини, мікроо-

рганізми) водойм і водотоків у зоні відчу-
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ження ЧАЕС та за межами цієї зони [12, 16, 

18, 19, 30].  

Загалом майже 2/3 водних об’єктів на 

території України за якістю води нині не 

відповідає нормативним вимогам [17]. Про-

цес забруднення вод особливо інтенсивно 

відбувається впродовж останніх 20–30 років 

(до 1970–1980-х років проблеми, пов’язані з 

забрудненням водного середовища, мали 

здебільшого локальний характер). Така ситу-

ація значною мірою зумовлюється високим 

рівнем розвитку промисловості у водозбір-

них басейнах річок, скиданням неочищених 

стічних вод тощо. Наприклад, у басейні ріки 

Дніпра сконцентровано чимало промислових 

підприємств, що належать до екологічно 

небезпечних галузей (чорна та кольорова 

металургія, важке і транспортне машинобу-

дування, гірничодобувна та хімічна галузі), 

найбільші енергетичні об’єкти та великі 

масиви зрошуваних земель, з яких у водне 

середовище надходить значна кількість 

агрохімічних засобів (мінеральні добрива, 

пестициди) [8, 10, 31, 35]. На берегах ріки 

розташовані багато великих індустріальних 

міст України (Київ, Черкаси, Кременчук, 

Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запо-

ріжжя, Нікополь, Херсон), з яких у річку 

потрапляють стоки з об’єктів комунального 

господарства та промислових підприємств, а 

в атмосферу – газоподібні та пилоподібні 

викиди, які також долучаються до загального 

забруднення акваторії. Наприкінці ХХ ст. 

надмірне антропогенне навантаження, поси-

лене наслідками Чорнобильської катастрофи, 

порушило природну рівновагу, різко знизило 

якість водноресурсного потенціалу та спри-

чинило кризовий екологічний стан багатьох 

територій у басейні Дніпра. Так, зі стічними 

водами лише з точкових джерел забруднення 

у 1995 році скинуто 36 тис. т легкоокисню-

ваних органічних речовин, 613 т нафтопро-

дуктів, 439 тис. т сульфатів, 527 тис. т хло-

ридів, 29 тис. т нітратів, 27 т міді, 38 т цинку, 

10 т нікелю, 11 т хрому, 2 т фенолів та багато 

інших речовин [25]. Результати вивчення 

екологічного стану басейну ріки стали підґ-

рунтям для прийняття у 1997 р. «Національ-

ної програми екологічного оздоровлення 

басейну Дніпра та поліпшення якості питної 

води». Були визначені три головні проблеми, 

що потребують невідкладного вирішення: 

інтенсивна евтрофікація водних об’єктів, яка 

є наслідком скидів комунальних та сільсько-

господарських стічних вод, високий рівень 

забруднення в результаті промислової діяль-

ності та радіоактивне забруднення донних 

відкладів [39].  

Однак у дослідженнях, здійснених упро-

довж останніх років, у водах Дніпра та його 

приток (Прип’ять, Десна, Інгулець та ін.) все 

ще виявляють у високих концентраціях ніт-

рити, амонійний азот, пестициди, важкі 

метали, нафтопродукти, феноли, а в окремих 

випадках і радіонукліди [21-23, 19, 36]. Це 

свідчить про порушення нормативів якості 

води, прийнятих для водойм рибогосподар-

ського та культурно-побутового призна-

чення. Зокрема, вода ріки Інгулець (права 

притока Дніпра), у басейні якої розташовані 

найбільші в Україні гірничо-збагачувальні 

комбінати Криворізького залізорудного 

басейну, настільки забруднена промисло-

вими стічними водами, що стала майже 

непридатною для рекреації [36].  

Складний екологічний стан притаманний 

і іншим рікам України. Так, до найзабруд-

неніших водних об’єктів належить найбіль-

ша річка східної частини України – Сівер-

ський Донець, що тече через індустріальні 

Харківську, Донецьку й Луганську області (в 

межах України довжина ріки становить 

723 км, площа басейну – 54 500 км2). Забез-

печуючи водою різні галузі господарства цих 

областей, ріка потерпає від забруднення та 

інтенсивного водозабору [4, 7]. У басейні 

річки діють майже 500 підприємств, у тому 

числі 100 хімічних та металургійних заводів. 

Функціонування великої кількості водоміст-

ких, екологічно небезпечних підприємств 

хімічної та вугільної промисловості, металу-

ргії та енергетики, значна урбанізація тери-

торії та висока щільність населення разом із 

вкрай обмеженими водними ресурсами та 

застарілою інфраструктурою надають особ-

ливої гостроти водоохоронній проблемі в 

цьому регіоні. Щорічно лише на території 

Україні використовують понад 2 км³ води 

Сіверського Донця, з яких половина повер-

тається в акваторії у формі забруднених ски-

дних вод. Результати аналітичних дослі-

джень свідчать, що 20% стоку Сіверського 

Донця безповоротно витрачається, а ще 20% 

сильно забруднюється [9]. Індекс забруд-

нення води коливається за течією Донця від 

IV (забруднена) до V (брудна) [4]. Основ-

ними полютантами води є пестициди, СПАР, 

нафтопродукти, мінеральні компоненти доб-
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рив, феноли, цинк, свинець [2]. Найбільш 

забрудненим Сіверський Донець стає після 

міст Лисичанська та Сєвєродонецька (430 км 

від гирла), приймаючи шахтні води, стічні 

води підприємств промислового, комуналь-

ного та сільського господарства. Риба, вило-

влена в деяких притоках Сіверського Донця 

(Казенний Торець, Бахмут, Лугань), за вміс-

том акумульованих шкідливих речовин 

непридатна для вживання в їжу [9].  

Викликає занепокоєння й екологічний 

стан Дністра – третьої за довжиною річки в 

межах України (після Дніпра й Південного 

Бугу), яка зі своїми притоками забезпечує 

водопостачання населення Львівської та 

інших областей Західної України [3, 15, 20]. 

Загалом водозбірний басейн Дністра охоп-

лює території семи областей України (Львів-

ська, Івано-Франківська, Тернопільська, 

Хмельницька, Чернівецька, Вінницька та 

Одеська) та більшу частину території Респу-

бліки Молдова. У межах басейну на терито-

рії України розташовано 62 міста, великі 

промислові підприємства (Дрогобицький і 

Надвірнянський нафтопереробні заводи, 

Стебницький калійний комбінат, Калуський 

«Хлорвініл», Жидачівський целюлозно-

паперовий комбінат, Миколаївський ВАТ 

«Миколаївцемент»), Бурштинська ГРЕС, 

цукроварні, м’ясокомбінати та інші вироб-

ничі об’єкти. Індустріальні викиди, забруд-

нені пестицидами й нітратами стоки з полів, 

промислові й побутово-комунальні стічні 

води із розташованих безпосередньо на бере-

гах ріки населених пунктів (міста Новий 

Розділ з ВО «Сірка», Заліщики, Могилів-

Подільський та ін.) завдають великої шкоди 

водозбірному басейнові та безпосередньо 

забруднюють акваторії Дністра. Лише в 

межах Львівської області вздовж берегів 

річки розташовано 47 господарств, які спри-

чиняють прискорене замулення й забруд-

нення річки [15]. До того ж, для акваторій 

Дністра характерне забруднення нафтопро-

дуктами, що пов’язане з наявністю підпри-

ємств нафтодобувної та нафтопереробної 

галузей у басейні ріки. Насамперед, це чис-

ленні нафто- і газопромисли в межах Кар-

патської нафтогазоносної провінції, а також 

нафтопереробні заводи в містах Дрогобичі, 

Бориславі, Долині, Івано-Франківську [3].  

Однією з важливих проблем є погіршення 

екологічного стану малих річок, які, будучи 

притоками середніх і великих рік, складають 

значну частину річкового стоку України [13, 

20, 37, 38, 40]. Басейни малих річок зазнають 

значного антропогенного впливу. Наслідком 

цього є забруднення, засмічення, замулення 

та обміління русел, виснаження водних 

ресурсів, деградація екосистем річок. Велика 

кількість малих річок пересихає, що стано-

вить ризик деградації середніх і великих рік.  

Упродовж минулого сторіччя господар-

ська діяльність людини (масова вирубка лісів 

у долинах рік, розорювання схилів і заплав, 

гідротехнічна меліорація водозборів, випря-

млення русел тощо) майже позбавила малі 

річки природного захисту і призвела до 

активізації процесів ерозії ґрунтів у водозбі-

рних басейнах. З іншого боку, надходження 

стічних вод із комунальних господарств, 

великих та малих підприємств (не оснаще-

них належним водо- і газоочисним облад-

нанням) і тваринницьких ферм, поверхневий 

стік із сільськогосподарських угідь спричи-

няє забруднення цих річок та процеси евт-

рофікації. Результати досліджень свідчать, 

що найбільша кількість забруднювачів над-

ходить у малі річки з промислових об’єктів 

(63,4%). На другому місці серед джерел 

забруднення є комунальне господарство, з 

якого надходить 20,0% забруднювальних 

речовин. На аграрну галузь припадає 16,6% 

від загального об’єму стічних вод, що надхо-

дять до малих річок. Однак річки, в басейнах 

яких розвинуте інтенсивне сільське госпо-

дарство, забруднюються переважно стічними 

водами з сільськогосподарських об’єктів та 

угідь [38, 40]. Малі річки в басейні Дністра 

часто забруднюються нафтопродуктами із 

наявних там підприємств нафтодобувної та 

нафтопереробної галузей [3, 28].  

Погіршення якості водних ресурсів, осо-

бливо, поверхневих вод пов’язане з ризиком 

порушення стабільності та скорочення біо-

тичної різноманітності природних екосис-

тем, зменшує ефективність аквакультури та 

якість продукції рибництва, становить 

загрозу здоров’ю людей [41, 45, 47, 51, 52, 

54, 55]. Із результатів сучасних досліджень 

відомо, що якість води питного та гігієнічно-

санітарного призначення є одним із чинни-

ків, які впливають на стан шлунково-кишко-

вого тракту, серцево-судинної, видільної та 

ендокринної систем, опорно-рухового апа-

рату, функцію шкіри та інших органів і тка-

нин [41, 47, 51].  
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Потрібно зазначити, що екологічний стан 

водних ресурсів і рівень забруднення антро-

погенними полютантами водних екосистем 

неоднаковий у різних регіонах України. На 

деяких територіях річки та водойми не під-

лягають значному техногенному впливу, 

тому їхні води менш забруднені, ніж в інду-

стріалізованих регіонах. Неоднаковий рівень 

забруднення спостерігають і на різних ділян-

ках русел річок через різну інтенсивність 

промислової діяльності у водозбірних басей-

нах і завдяки процесам самоочищення води 

та збільшенням стоку (розведенням) [20]. 

Токсикологічний стан водних об’єктів у 

межах природоохоронних територій 

(заповідники, національні природні парки), у 

багатьох випадках задовільний [14, 28, 29]. 

Однак внаслідок надходження значної кіль-

кості токсичних речовин у повітря індустріа-

льних міст, близькості доріг та інших антро-

погенних об’єктів атмосферна міграція і тра-

нсформація полютантів із подальшим сухим 

або вологим осадженням може спричиняти 

забруднення водойм, розташованих на без-

печних територіях [50, 51].  

Висновки 

Результати аналізу наукових джерел свід-

чать, що через нерівномірність розподілу 

водних ресурсів населення низки областей 

України недостатньо забезпечене водними 

ресурсами. Екологічні проблеми поверхне-

вих вод, насамперед річок, зумовлені антро-

погенним забрудненням русел і водозбірних 

басейнів, належать до вкрай важливих і пот-

ребують невідкладного вирішення. Основ-

ними забруднювачами акваторій на території 

України, як і на території інших країн 

Європи та у глобальному масштабі, є хімічні 

сполуки різних категорій (поліциклічні аро-

матичні вуглеводні, поліхлоровані біфеніли, 

пестициди, поверхнево активні речовини, 

нафтопродукти, фосфати, нітрати та ін.), 

радіонукліди та важкі метали [3, 20, 28, 41, 

47, 48, 51, 54]. Поверхневі води, у які часто 

потрапляють недостатньо очищені або й 

зовсім неочищені стічні води промислових 

підприємств, насамперед потерпають від 

зазначених полютантів, а відтак забрудню-

ються й підземні води та морське середо-

вище [42, 48, 52, 55]. Така ситуація створює 

значний екологічний ризик для природних 

екосистем і здоров’я людей. 
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Критично проаналізована теперішня ситуація навколо науково-методологічної і навчально-

методичної проблематики поглиблення екологічних знань, екологізації сфер людської діяльності, 

зокрема освітньої галузі. Окреслені світові тенденції та основні риси теперішнього становища в 

екологічній освіти в Україні. Обґрунтована необхідність виходу на світові стандарти вивчення й 

оцінки стану довкілля. Наголошена необхідність методологічного структурування й удосконалення 

нової в Україні, але самодостатньої у європейських країнах, сфери досліджень і практичних знань – 

інвайронментології або середовищезнавства. 

Ключові слова: середовище природне, середовище антропізоване, екосистеми, забруднення, 

інвайронментологія, екологія 

 

Системний поступ науки й освіти: 

світовий досвід та українські реалії 

До початку ХХІ ст. в Україні вся сукуп-

ність знань про структурну й функціональну 

організацію живих систем, про взаємовідно-

шення між людським суспільством і біосфе-

рою та природою загалом, про проблеми 

захисту природного довкілля планети скон-

центрувалася у двох, умовно розмежовува-

них блоках. Перший – власне екологічний; 

другий – соціоекологічний. Основою пер-

шого блоку є фундаментальна (класична, як 

розділ біології) екологія, відгалуженнями 

котрої стали прикладні екології, охорона 

природи й природного довкілля. Другий 

блок ґрунтується на соціоекології (у ред. 

Г. Бачинського (1991) [1], екогомології (у 

ред. С. Злупка (2000) [11], геосоціосистемо-

логії (у ред. М. Голубця (2005) [6] – теоре-

тичних концепціях про структуру й роботу 

створених людьми природно-соціальних 

систем. На Заході упродовж останньої чверті 

ХХІ ст. уже розвинулася інвайронментологія 

або середовищезнавство – дослідження, 

контроль якості й охорона навколишнього 

щодо людини середовища (її довкілля). 

Проте, в науковій та освітній сфері 

України в царині екологічних досліджень, 

студіювання спеціальних знань за фахом 

екологія, охорона навколишнього середо-

вища й природокористування порядку й до 

тепер немає.  

З іншого боку, усім відомий і популяр-

ний загальнонауковий системний підхід, 

який є плідним у кожній сфері фахової дія-

льності. Трагічні наслідки природних, еколо-
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гічних і, особливо техногенних катастроф 

значною мірою зумовлені не просто нерозу-

мінням системності будови природи і суспі-

льства, а нездатністю “новоспечених” фахів-

ців втілити благі ідеї в такі дії, які не пору-

шували би системні закони функціонування 

природно-антропогенних комплексів [4]. 

Системний підхід, як прогресивний спо-

сіб інтелектуальної діяльності, забезпечив і 

полегшив значне поглиблення природничих 

знань і нові відкриття в науці, стимулював 

винаходи в техніці й досягнення у виробниц-

тві. Системний підхід потрібно розглядати як 

методологічний засіб людини для сприй-

няття дійсності, котрий має певну спільність 

логічних принципів. Призначення систем-

ного підходу в тому, що він спрямовує 

людину на системне бачення дійсності. Він 

спонукає розглядати світ із позицій його сис-

темного устрою. Системний підхід, будучи 

принципом пізнання, виконує орієнтаційну і 

світоглядну функції, забезпечує не тільки 

бачення світу та його проблем, але й орієн-

тування в шляхах їх розв’язання.  

У сучасному інформаційному суспільстві 

плідним є системно-міждисциплінарний під-

хід до проблем науки, освіти і практичних 

дій. Науки традиційно утворюють систему 

знань, яка перебуває у безперервному розви-

тку. Спочатку всі види знань належали до 

єдиної універсальної сфери – філософії, і 

лише пізніше вони одна за одною почали 

"відгалужуватися", утворюючи дочірні види 

наук. Такою є нинішня ситуація з біологією 

[10], екологією [9], охороною природи та 

охороною довкілля людини. Користуючись 

принципами А. Сен-Симона, О. Конта, 

інших світочів наукової думки щодо струк-

турування науки за спільністю предмета 

їхнього дослідження, можна уточнювати й 

розмежовувати сфери компетенції новітніх 

відгалужень класичної біології, промислової 

гігієни та безпеки життєдіяльності, токсико-

логії тощо. Розвиненість і розгалуженість 

сфер науки, наукової та інноваційної діяль-

ності визначає ступінь цивілізованості кож-

ної держави та її спрямованість на суспіль-

ний прогрес. 

У структурі Національної академії наук 

України діє три секції, які об’єднують 14 від-

ділень. Секція фізико-технічних і математи-

чних наук об’єднує відділення математики й 

кібернетики, механіки, фізики й астрономії, 

наук про Землю, фізико-технічних проблем 

матеріалознавства, фізико-технічних про-

блем енергетики. Секція хіміко-технологіч-

них і біологічних наук об’єднує відділення 

хімії та хімічної технології, біохімії, фізіоло-

гії й теоретичної медицини, загальної біоло-

гії. Секція суспільних наук об’єднує відді-

лення економіки, історії, філософії та права, 

літератури, мови й мистецтвознавства. 

Таким чином проблеми довкілля людини 

вирішують усі три секції НАН України. 

Тому тут склалася певна невизначеність – 

хто має координувати розв’язання глобаль-

них проблем захисту навколишнього середо-

вища в Україні і представляти Україну на 

світовій арені для координації міжнародної 

діяльності у цій сфері. З іншого боку важ-

ливо визначитися, хто представляє фундаме-

нтальну екологію як науку біологічну. 

Мета цієї праці – показати різницю в 

науково-методологічних підходах загальної 

екології, як біологічної науки, та інвайрон-

ментології як набагато ширшої міждисцип-

лінарної прикладної сфери знань із охорони 

навколишнього для людини середовища, і в 

загальних рисах висвітлити об’єкт і предмет 

її дослідження, а також порядок студіювання 

як цілісної системи знань. 

Об’єкт і предмет екології  

як класичної біологічної науки 

Швидкоплинний прогрес біологічних 

знань, зокрема у розділі екології, поступова 

екологізація сфер людської діяльності з 

одного боку, та критичне загострення проти-

річчя між економічним розвитком цивілізації 

й вичерпністю біотичних ресурсів на планеті 

з іншого, потребують пошуку наукових 

методів оцінки ризиків та ефективних шляхів 

запобігання виникненню криз [1–5, 11–14]. 

Екологія вивчає всі взаємовідношення 

живих і неживих компонентів природи. Як 

біологічна наука, екологія вивчає взаємовід-

ношення живих істот та їх сукупностей між 

собою і з навколишнім біотичним та абіоти-

чним середовищем, структурно-функціона-

льні властивості екосистем – від найменших 

консорційних до біогеосфери включно, істо-

рію формування, еволюцію, природну й 

антропогенну динаміку цих систем, їхні 

корисні для людини функції та спроби розу-

много використання [6]. Іншими словами, 

вона вивчає питання, як організми, популяції 

та складніші біоценози, використовуючи 

органічні, мінеральні й енергетичні компо-
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ненти свого довкілля, продукують нову 

органічну речовину, як ця речовина розподі-

ляється між іншими організмами у певній 

екосистемі, та яким чином ця продукована 

субстанція врешті-решт знову розпадається 

на елементарні мінеральні компоненти 

неживої природи.  

Водночас, екологи прагнуть пізнати, 

якими механізмами створюється і підтриму-

ється дивовижна стабільність природних 

комплексів, що саме забезпечує збереження 

та зміну їх просторово-часової структури, як 

складаються у них харчові ланцюги та кру-

гообіг поживних речовин (біогеохімічні 

цикли), якими чинниками визначається їхній 

поступ та еволюція. Таким чином, екологія 

вивчає надорганізмовий і надпопуляційний 

рівні функціонування біотичних систем і 

сукупність або структуру зв’язків між орга-

нізмами, популяціями та їх середовищем. 

Отже її невід’ємним та універсальним мето-

дом стає системний аналіз.  

В універсальному аспекті системний 

аналіз є методологією з’ясування таких 

атрибутів і взаємовідношень в об’єктах, які 

важко спостерігати й не вдається зрозуміти 

за розгляду цих об’єктів як неподільних оди-

ниць всесвіту, а також вивчення властивос-

тей систем і взаємин як відношень між 

цілями й засобами їх реалізації [4, 9]. Систе-

мний аналіз в екології – це методологія 

дослідження складу, структурної організації, 

функцій і функціональної організації еколо-

гічних систем, а також вивчення природи їх 

емерджентних властивостей і взаємовідно-

шень із їхнім зовнішнім середовищем. Сис-

тема як природний об’єкт, і як конкретна 

галузь знань (гносеологічна система) – це 

цілісна множина взаємопов’язаних елемен-

тів, яка у взаємодії з середовищем свого 

існування чи системами, що її оточують, 

поводиться як особлива (емерджентна) 

єдність. Система науки, у т.ч. екології, може 

містити у своїй структурі елементи (мето-

дики, засоби, принципи, завдання тощо), які 

належать виключно їй, а також елементи, які 

їй не належать. Проте цілісною наукою вона 

буде ліпше тоді, коли народжуватиме нову 

якість за взаємодії власних, обов’язкових для 

її існування внутрішньосистемних елементів 

(атрибутів).  

Екологія має фундаментальне завдання 

вивчати особливості існування живих систем 

у функціонально взаємопов’язаному з ними 

природному чи антропізованому середовищі, 

їхню стійкість до збурювального впливу 

виробничої діяльності людини, способу під-

тримування їхніх життєвих функцій і збере-

ження їх у мінливому зовнішньому середо-

вищі. Основними розділами екології як сис-

теми знань, є аутекологія (екологія організ-

мів – оганізмових систем), демекологія (еко-

логія популяційних систем), синекологія 

(екологія біотичних систем-угруповань) і 

біосферологія (вчення про глобальну екосис-

тему – біогеосферу) [4, 9].  

У системі прикладних розділів виокрем-

лені: екологія лісових, степових, болотних 

систем, екологія аграрних систем (агроеко-

логія), екологія водних систем (гідроекологія 

й океанологія), екологія міських систем 

(урбоекологія), екологія людини як живої 

істоти (але не як особистості, члена суспіль-

ного утвору – соціуму). Зрозуміло, що біоти-

чні угруповання чи конкретні екосистеми 

(лісові, лучні, водні) можуть бути об’єктами 

фундаментальних екологічних досліджень, 

тому межі між фундаментальною екологією 

та її прикладними розділами є доволі умов-

ними. Критерієм для такого розмежування є 

різнорівнева цілеспрямованість та остаточна 

мета системного дослідження: пізнання зага-

льних екологічних закономірностей чи конк-

ретних особливостей, важливих для певної 

практичної галузі [4, 9].  

Екологія є засадничою базою для прик-

ладної науки – охорони природи (фітосозо-

логії, зоосозології тощо. Ці науки покликані 

розробляти всю сукупність системних захо-

дів, спрямованих на збереження біотичного і 

ландшафтного різноманіття, територіальних 

природоохоронних об’єктів (резерватів, 

заповідників, заказників, пам’яток природи, 

біотопів тощо), місць трапляння рідкісних, 

ендемічних, реліктових видів та їхніх угру-

повань, зрештою, рідкісних чи унікальних 

середовищ (екотопів) для формування та 

існування таких самих біоугруповань, реін-

тродукції та інтродукції в науково обґрун-

тованих випадках тощо. Виокремлена навіть 

потреба захисту й збереження унікальних 

етнокультурних середовищ у їх природному 

довкіллі (етноекологія) [4]. 

Отже, об’єкт і предмет дослідження еко-

логії у світовій науковій практиці давно 

визначені. Проте в Україні у цьому плані ще 

панує певний «плюралізм», породжений 

популістичними інсинуаціями навколо про-
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блем охорони довкілля. У вітчизняній науці 

й освіті досі «хірургічно» не розділені, ще 

зовсім недавно народжені радянською епо-

хою її розвитку, «сіамські близнюки» – еко-

логія й охорона довкілля. 

Об’єкт і предмет інвайронментології  

як новітньої інженерно-біологічної науки 

Новітньою ознакою нашої доби є погли-

блення проблеми збереження здорового 

довкілля. Перед сучасною “людиною розум-

ною” постали завдання: постійно стежити за 

змінами середовища, у якому існують приро-

дні, штучні екосистеми та саме людство; піз-

навати закономірності й прогнозувати ці 

зміни під впливом різних техногенних і при-

родних чинників; вивчати способи збере-

ження довкілля у сприятливих для суспіль-

ства параметрах; упереджувати розвиток 

руйнівних процесів. Отже, системна роль 

людини на планеті Земля – не регулювати 

біосферні процеси, а всіма доступними засо-

бами запобігати дестабілізації та руйну-

ванню всіх геосфер як системних складових 

біогеосфери – атмосфери, гідросфери, літос-

фери, педосфери, і біоти (біосфери – у конк-

ретному значенні) [4, 9]. А це вже об’єкт, 

предмет і завдання значно ширшого плану, 

ніж має екологія як розділ біології. Власне 

сама екологія у цьому контексті виступає 

однією із невід’ємних граней комплексного 

дослідження природного середовища Землі.  

Тому в розвинутих країнах сьогодні зна-

чно вагомішу позицію у громадській свідо-

мості займає інвайронменталістика. В науко-

вих колах та освітній сфері набагато актуа-

льнішою, ніж екологія, є інвайронментологія 

(від фр. environner – оточувати, оточити та 

гр. λόγος – вчення, наука) та споріднена з 

нею охорона довкілля (сукупність наукових 

і практичних методів, способів та заходів з 

охорони середовища існування людей, роз-

витку людських цивілізацій (Гнатів, 2007; 

Гнатів і Голубець, 2008) [2, 6]. Інвайронмен-

тологія (англ. – Environmental Science; укр. – 

середовищезнавство) – прикладна галузь 

знань про навколишнє еколого-соціально-

економічне середовище розумової та виро-

бничої діяльності людини й людських спіль-

нот, про зважене використання природних, 

соціальних та економічних ресурсів і збере-

ження цього середовища сприятливим для 

теперішніх і майбутніх поколінь. В Європі, 

Канаді й США вже понад три десятиліття ця 

наука активно розвивається. Під інвайрон-

ментологією там розуміють науку про 

навколишнє середовище (англ. – 

Environmental Science: Chiras, 1994). Прові-

дні університети Світу кожних 3-4 роки 

видають оновлені підручники під назвою 

“Environmental Science” (як у глобальному 

аспекті – A Global Concern: Cunningham, 

1995; 2005), так і на рівні вивчення локаль-

них взаємозв’язків і взаємовідношень – A 

Study of Interrelationships: Engler, Smith, 

2004) [2, 4]. 

Інвайронментологія, як наукова система, 

має всі оригинальні атрибути самодостатньої 

наукової галузі, які роблять її якісно відмін-

ною від загальної екології, промислової і 

комунальної гігієни, техногенної безпеки й 

безпеки життєдіяльності та створюють емер-

джентний результат – комплексну науку про 

людське довкілля. 

Об’єктом вивчення інвайронментології є 

всі рівні природного середовища – від космі-

чного до внутрішньоклітинного (і, вірогідно 

з урахуванням темпів розвитку нанотехноло-

гій, навіть внутрішньоорганельного), а також 

усі рівні антропізованого середовища – від 

техногенно-виробничого до соціально-куль-

турного й духовно-естетичного. Особлива 

увага надається компонентам неживої при-

роди: стану атмосферного (аж до навколозе-

много космосу) середовища, земної кори і 

ґрунтового покриву, гідросфери (води сухо-

долу, океанів и морів). Унікальним явищем 

природи є різнорівневе біотичне – внутріш-

ньоекосистемне та внутрішньоорганізмове 

середовище. 

Предметом дослідження середовищез-

навства є наукові основи збалансованого спі-

віснування середовищетвірних живих і 

неживих природних систем та людської спі-

льноти, способів розумного використання 

речовинно-енергетичних природних ресурсів 

на благо людства без руйнування чи розба-

лансування природного середовища. 

Метою середовищезнавства є розроб-

лення й утвердження у свідомості людей 

розумних принципів співіснування природ-

них і суспільних середовищетвірних систем 

у навколишньому середовищі задля збере-

ження можливості задоволення теперішніх і 

майбутніх поколінь своїх матеріальних і 

духовних потреб.  

Середовищезнавство досліджує засад-

ничі (філософські, матеріалістичні, етичні 
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тощо) закономірності виникнення й еволюції 

та формулює принципи розуміння нашого 

навколишнього середовища, місце й уніка-

льну роль у ньому біотичних систем. Ця 

наука покликана обґрунтувати гармонійне 

місце і роль людської спільноти, а також 

розумні й зважені засади промислового, 

аграрного, комунального й рекреаційного 

господарювання людини в навколишньому 

природному середовищі. Її завданням є 

пізнання й обґрунтування засад розумного 

керування середовищетвірними функціями 

всіх (живих і неживих) природних систем і 

використання матеріальних ресурсів. І вре-

шті-решт, середовищезнавство повинно аде-

кватно оцінювати теперішні наслідки, про-

гнозувати й надавати прагматичні та ефекти-

вні пропозиції щодо способів вирішення 

сучасних і майбутніх проблем економічної 

експлуатації природного середовища й зем-

них матеріальних ресурсів для того, щоб 

убезпечити нинішнє і майбутні покоління від 

катаклізмів і катастроф. 

Предмет і завдання освіти в екології 

Усі питання, що належать до розділу 

знань про довкілля, в Україні розпорошені у 

підрозділах загальної екології і в різноманіт-

них прикладних: екології людини, техноеко-

логії, урбоекології, агроекології тощо. Саме 

таким чином сформовані навчальні плани 

вищих навчальних закладів та освітні стан-

дарти для бакалаврів з екології, охорони 

навколишнього середовища та раціонального 

використання природних ресурсів. У плані 

професійної підготовки після курсу “зага-

льна екологія” у природничо-науковому 

циклі маємо зокрема такі обов’язкові дисци-

пліни як: “aгроекологія” “лісівництво і лісові 

ландшафти” (лісова екологія – Д.Г. і П.Г.) 

“ландшафтна екологія”, “екологія міських 

систем” (урбоекологія), “техноекологія”, 

“екологія людини”, “екологічна безпека”, 

“екологічна експертиза”, “організація управ-

ління в екологічній діяльності”, “екологічне 

право” тощо. За вибором навчального 

закладу пропоновані й такі дисципліни, як: 

“соціоекологія”, “міське комунальне госпо-

дарство”, “системи водокористування”, 

“будівельна екологія”, “геохімія техноге-

незу”. На вибір самих студентів, окрім інших 

дисциплін, запропонована “екологія тран-

спорту”. Спеціалісти з екології й охорони 

навколишнього середовища додатково у 

циклі професійно орієнтованих дисциплін 

повинні освоїти такі курси: “екологія ланд-

шафтів”, “промислова екологія”, “екологічне 

інспектування” та інші [2, 6]. 

Від присвоєння проблемам природного 

довкілля приставки «еко-» та означення 

«екологічні» вони набувають двозначності. 

Адже екосистеми – це єдність біоти і середо-

вища, а довкілля – це середовище, що оточує 

людину разом з її продуктами й наслідками 

життєдіяльності та цими ж екосистемами. 

Бачення проблеми в такому ракурсі є розми-

тим, адже найчастіше у довкіллі слід вирі-

шувати питання, які не мають екосистемної 

природи, а є суто соціальними, технічними, 

виробничими, комунальними, управлінсь-

кими, організаційними чи навіть політич-

ними проблемами. Від такої двозначності 

втрачає, власне, екологія як розділ фундаме-

нтальних біологічних знань. Водночас не 

знаходять свого належного місця як у нау-

ково-методологічному, так і в освітньому й 

популяризаційному аспектах, життєво важ-

ливі питання інженерії довкілля – контролю 

якості та захисту навколишнього щодо 

людини середовища від загрозливого втру-

чання технічної, аграрної, урбанізаційної, 

рекреаційної та іншої діяльності у перманен-

тний середовищетвірний процес у біогеос-

фері. 

Отже, суть актуальної методологічної 

проблеми у розв’язанні простого питання: 

яка галузь знань повинна досліджувати й 

вивчати цивілізаційні завдання виживання 

людства у створеному ним довкіллі на умо-

вах збереження навколишнього природного 

середовища на Землі? Це повинні робити 

загальна та прикладні екології (як це дотепер 

історично склалося в Україні), чи нарешті 

варто окреслити коло прикладних питань, 

яке повинна вирішувати самодостатня і 

добре розвинута у Світі галузь знань – сере-

довищезнавство або наука про довкілля. 

Предмет і завдання освіти  

в інвайронментології 

Як система знань, середовищезнавство 

[2, 4], яке студіюють у зарубіжних універси-

тетах за сучасними підручниками, наповнене 

новітніми відомостями про еволюційну 

єдність матеріального неживого й живого 

світу, роль науки й духовності у його розу-

мінні й збереженні. На сучасних науково-

світоглядних принципах будується сприй-
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няття та значення біотичних систем Землі, 

біорізноманітності й екосередовища всіх 

рівнів. Середовищезнавство вивчає історію 

виникнення людської популяції, її перетво-

рення у цивілізоване людське суспільство, а 

згодом у планетарну геологічну силу. З кри-

тичних позицій розглядаються різні сфери 

людської діяльності, такі як урбанізація, 

соціальна гігієна і здоров’я, агровиробниц-

тво, продовольче забезпечення і загрози, що 

виникають у цих секторах діяльності. 

Невід’ємним розділом освіти про навколи-

шнє середовище є знання про фізичні речо-

винно-енергетичні ресурси [5] та значення 

стабільності неживих середовищетвірних 

систем. Тут необхідно отримати геологічні 

знання, вивчати атмосферні явища, клімат, 

водні ресурси, природні аномалії та стихії, а 

також способи їх контролю і захисту від 

забруднення, дестабілізації або виснаження. 

Актуальним розділом середовищезнав-

cтва є висвітлення глибинних проблем 

розвитку цивілізації та новітніх здобутків у 

таких галузях, як відновна і безпечна енерге-

тика, мінімізація й знешкодження твердих і 

токсичних відходів, життєздатна урбанізація, 

неруйнівна стосовно природного середовища 

і ресурсів економіка, зважена політика і 

законодавство. Завершальною нотою у циклі 

освіти є активна й оптимістична пропаганда 

необхідності запровадження в усі сфери 

людської діяльності принципів сталого (еко-

безпечного) розвитку, формування у широкої 

громадськості думки про невідворотність 

переходу на ощадливий спосіб життя інди-

віда й цивілізації, необхідність займати акти-

вну громадянську позицію у суспільстві 

щодо збереження довкілля. 

Оскільки середовищезнавство – це 

широка й складна міждисциплінарна система 

знань, як прикладна наука, вона прагматично 

застосовує методи й засоби всіх природних і 

точних наук для всебічного пізнання струк-

турно-функціональної будови навколиш-

нього середовища (рис.). 

Міждисциплінарна кооперація задля роз-

роблення прогнозних сценаріїв його антро-

погенної трансформації з відповідною оцін-

кою наслідків і вірогідних оптимальних 

шляхів запобігання кризам укаже людству 

реальний оптимістичний шлях у майбутнє та 

розумні способи подолання поточних про-

блем. Головний підсумок всебічних знань 

про навколишнє середовище – вироблення і 

прийняття правильних і безпечних для май-

бутнього рішень [4]. 

Висновок 

Інвайронментологія (середовищезнав-

ство) й охорона довкілля сьогодні є чи не 

найважливішими, соціально значущими при-

кладними сферами наукової й практичної 

діяльності сьогодення. 

Визнання інтелектуальними колами в 

Україні інвайронементології (середовищез-

навства) як цілісної науки й наведення ладу в 

освітній галузі сприятимуть зменшенню 

напруги від непродуманої людської діяльно-

сті у сфері природокористування. У свідомо-

сті й лексиці людей з плином часу запанують 

не популістські штампи: “проблеми екології 

довкілля, соціоекології, екології культури, 

душі” і т.п., а справжнє за суттю й за фор-

мою усвідомлення гострих проблем стану 

навколишнього середовища й нагальної 

потреби його захисту й ощадливого вико-

ристання природних ресурсів і захисту 

природного довкілля.  
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During last centuries in forest natural complexes of Carpathian Mountains have taken place degradation 

change. Changes of spatial and age structure and species compound of forest stands have taken place, their 

resource potential and protective ecological functions has decreased. Ecological and economic reorientation 

of forestry in directions of protection and reproduction of forests, maintenance of their recreational and 

environmental functions is necessary.  
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reproduction 

 

Упродовж останніх століть у наслідок господарської діяльності лісові природні комплекси Карпат 

зазнали деградаційних змін. Відбулися модифікації просторової і вікової структури та породного 

складу лісів, знизився їх ресурсний потенціал і захисні функції. Потрібна еколого-економічна 

переорієнтація лісового господарства у напрямку охорони та відтворення лісів, забезпечення 

рекреаційних і середовищестабілізаційних функцій. 

Ключові слова: лісові ресурси, рослинний покрив, деревостан, запас деревини, екофункції, 

біорізноманіття, відтворення лісів 

 

Поліфункціональна роль лісів на планеті 

все більше стає очевидною на тлі їх тоталь-

ного знищення у напів- і недорозвинутих 

країнах. В Україні лісові ресурси стали об’єк-

том ринкової економіки, частково тіньової. 

Проте, середовищетвірна роль українських 

лісів, особливо гірських, досі не є належно 

оціненою і пошанованою ні державною, ні 

місцевою владою, ні громадою.  

Теперішній лісовий покрив Українських 

Карпат остаточно природно сформувався 

упродовж голоцену [10, 11, 12, 13, 23, 27]. У 

ранньому голоцені тут переважала тундрова ї 

лісотундрова рослинність з перевагою видів 

родів береза, сосна, смерека, верба, ялівця 

тощо. Під час теплої атлантичної фази (8–4,5 

тис. років тому) сюди проникла теплолюбна 

лісова рослинність з перевагою широколистя-

них видів родів дуб, в’яз, клен, а також ясен 

звичайний, ліщина, вільха клейка та ін. Вони 

витіснили лісотундрову та бореальну рослин-

ність і утворили змішані широколистяні лис-

топадні ліси. Очевидно, що свого максималь-

ного розвитку набули тоді угруповання з 

перевагою дуба звичайного, можливо клена-

явора, в’язів голого та шорсткого, ясеня зви-

чайного. 

У суббореальній фазі у ліси західної час-

тини України починають проникати граб і 

бук. Із настанням прохолоднішого і вологі-

шого субатлантичного етапу ці види набули 

широкого розповсюдження. Разом з ними 

з’являється і ялиця біла, що поступово стає 

субедифікатором лісів Прикарпаття. В цей 

час остаточно сформувалася просторова 

диференціація рослинного покриву Карпат, 

зокрема його висотна поясність. Залежно від 

територіальних особливостей гумідності та 

наростання континентальності мезоклімату у 

напрямку від південного до північного макро-

схилів Карпат, а також забезпечення тепло-

вими ресурсами сформувалася сучасна мак-

роструктура гірської рослинності, зокрема 

лісового покриву [5, 16, 19, 20], що представ-

лена у таких рисах у напрямі від Закарпат-

ської рівнини до головного вододілу і далі на 

схід до передгір’я Прикарпаття (табл. 1). 
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Табл. 1. Клімато-географічні особливості лісового покриву Карпат 

Фізико-географічна  

область 

Річна сума 

Панівна рослинність 
активних 

температур,  
оС 

опадів,  

мм 

1. Закарпатська рівнина: 

а – низовина 

 

б – височина 

 

2600–3000 

 

2500–2800 

 

700 

 

750 

 

Заплавні і післялісові луки, ясенево-дубові та 

грабово-дубові ліси. 

Дубові, буково-дубові ліси, агроугіддя. 

2. Вулканічні Карпати, 

низькогір’я 

 

2400–2600 

 

900 

 

Букові ліси 

3. Полонинсько-Чорногір-

ська:  

а – лісове середньогір’я 

б – полонинське середньо-

гір’я-високогір’я 

 

г – середньогір’я-високо-

гір’я Чорногори 

 

 

1000–2200 

600–1400 

 

 

600–1400 

 

 

1300 

>1400 

 

 

1000–1400 

 

Букові ліси. 

Букові ліси, а на північних схилах ялицево-

букові, у високогір’ї криволісся душекії зеленої 

та субальпійські луки. 

Буково-ялицево-смерекові і чисті смерекові 

ліси, стелюхи сосни гірської, альпійські та 

субальпійські луки 

4. Рахівсько-Чивчинська, 

середньогір’я-високогір’я  

600–1400 1200–1400 Мішані ліси за участю ялиці, смереки і бука, 

високо в горах чисті смерекові ліси та стелюхи 

сосни гірської 

5. Привододільні Карпати, 

середньогір’я 

600–1400 1000–1200 Чисті смерекові ліси, рідше буково-ялицево-

смерекові, стелюхи сосни гірської, кам’янисті 

пустища, субальпійські луки 

6. Зовнішні Карпати:  

а – низькогір’я Бескид  

б – середньогір’я Ґорґан  

та Покуття 

 

в – низькогір’я Передкар-

паття 

 

1800–2200 

1400–1800 

 

 

1800–2400 

 

900 

800–1000 

 

 

700–800 

 

Ялицево-букові ліси. 

Смереково-ялицево-букові, вище чисті смере-

кові ліси і криволісся сосни гірської, 

кам’янисті субальпійські пустища та полонини. 

Смереково-ялицево-букові, у нижній частині 

ялицево-буково дубові ліси 

7. Передкарпатська висо-

чина: 

а – західна частина 

б – східна частина 

 

2200–2600 

2400–2800 

 

700–800 

<700 

 

Ялицево-буково-дубові ліси, агроугіддя. 

Дубово-букові ліси, агроугіддя. 

 

Господарське освоєння лісів карпатського 

краю розпочалося ще з епохи неоліту й особ-

ливо посилилося на передгірних рівнинах і 

височинах з настанням епохи заліза. Про це 

свідчать численні пам’ятки “культури курга-

нів”, зокрема на Передкарпатті (села Лецівка, 

Нинів Нижній, Струтин Нижній, Тур’я, 

Тяпче) [2], окремі городища та печерні посе-

лення різного часу. Процес формування чис-

ленних поселень білих хорватів на височинах 

і гірських річкових долинах завершився на 

межі ранньослов’янської докняжої доби [22]. 

З цієї пори, очевидно, розпочалося інтенсивне 

агрокультурне освоєння лісових ландшафтів, 

яке тривало упродовж усього другого тисячо-

ліття [1]. 

Найбільших змін зазнали лісові ландша-

фти передгір’я. У наслідок вогневої системи 

господарювання виникали великі лісові 

пожежі. Це вело насамперед до зменшення у 

складі деревостанів шпилькових лісових ви-

дів, таких як смерека, ялиця, сосна, ялівець, а 

також твердолистяних, що мають важке і 

масивне насіння – дуба, бука. Їм на зміну в 

угрупованнях, що виникали на згарищах, 

едифікаторами ставали породи, насіння яких 

легше переноситься вітром на значну відстань 

– граб, клен, явір, береза, осика, в’яз тощо. 

Масове вирубування лісів у горах розпо-

чалося ХУІІІ ст., а упродовж ХІХ століття 

переважна більшість пралісів Карпат у досту-

пних місцях була зрубана [1, 3, 16]. Вирубу-

вання практикувалося на величезних площах, 

що сягали від річкових долин до верхньої 

межі лісу. Це зумовило активізацію під кінець 

ХІХ ст. шкідливих геофізичних процесів – 
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площинну і лінійну ерозію гірських грунтів, 

виникнення селевих потоків, формування 

катастрофічних повеней і вітровалів [1]. 

Подальша практика штучного створення 

монокультур смереки у горах і дубових лісів 

на передгір’ї спричинила виникнення інших 

небажаних шкідливих екологічних процесів – 

масових уражень деревостанів кореневими 

гнилями, ентомошкідниками, тощо [4, 5]. Це 

призвело до погіршення біологічної стійкості 

лісових екосистем, особливо штучного похо-

дження. 

Мета нашої праці – з’ясувати актуальний 

стан і важливі екофункції теперішніх лісів 

Українських Карпат і запропонувати напрями 

поліпшення використання й збереження 

лісових ресурсів регіону. Для реалізації зав-

дань дослідження були використані матеріали 

лісовпорядкування й дані держстатистики [6–

9], а також доступні наукові джерела, у т.ч. в 

мережі Інтернет. 

Результати дослідження й обговорення 

Станом на 1996 рік, коли було узагальнено 

матеріали останнього базового лісовпорядку-

вання [6–9, 21]. Загальна площа земель лісо-

вого фонду адміністративних областей кар-

патського регіону становила 2267,9 тис. га, 

або 40,1% від загальної його площі. Проте, 

відносна площа вкритих лісом земель склала 

всього 36,7%, а достиглих та перестійних 

деревостанів 4,6% (табл. 2 і 3). Зрозуміло, що 

лісосировинних ресурсів залишилося тепер 

украй мало.  

Майже 70,9% земель лісового фонду зна-

ходилися у державному віданні, 20,1 – Мініс-

терства аграрної політики, 3,8 – Міністерства 

оборони, 3,8 – Міністерства екології та приро-

дних ресурсів, 0,4 – Міністерства освіти і 

науки. Решта 1,0% належить до інших 9 міні-

стерств і відомств, а також перебуває у кори-

стуванні громадян та інших держав. 

 
Табл. 2. Структура земель лісового фонду адміністративних областей Карпатського регіону  

за даними Державного лісового кадастру станом на 1 січня 1996 р. 

Область 
Загальна 
площа, 
тис. га 

Землі лісового фонду, тис. га 

загалом 

в т.ч. за  
групами лісів лісові  

землі 

укриті лісовою рослинністю 

разом 

в т.ч. і стиглі  
і перестійні 

1 2 разом 
із них  
хвойні 

Закарпатська 1280 694,0 292,7 401,2 675,4 647,7 131,7 34,9 

Івано-Франківська 1390 626,0 260,6 365,4 601,7 569,0 35,7 22,5 

Львівська 2180 689,9 271,1 418,8 656,5 623,0 44,6 21,0 

Чернівецька 810 258,0 71,1 187,0 251,5 236,8 48,5 32,0 

Разом 
тис. га 5660 2267,9 895,5 1372,4 2185,1 2076,5 260,5 110,4 

% 100 40,1 15,8 24,2 38,6 36,7 4,6 2,0 

 

Згідно з офіційними даними, ще 1996 року 

середні запаси деревини були досить високі – 

близько 250 м3·га–1, а у стиглих і перестійних 

деревостанах – близько 390–480 м3·га–1 

(табл. 3). Приблизно такі ж показники були й 

у 1983 р., однак середні запаси деревини були 

вищі – 269 м3·га–1 [20]. 

Гірські ландшафти займають 24 тис. км2, 

або 42% від загальної площі адміністративних 

областей карпатського регіону. На жаль, 

матеріали Державного лісового кадастру 

лісовий фонд гірської частини регіону 

детально описують станом на 1996 р. лише у 

межах земель Державного комітету лісового 

господарства [6–9] на площі близько 1008 

тис. га (табл. 4). Проте цього достатньо, щоб 

зробити узагальнення про якісний стан 

гірських лісів. 

Приблизно 69% укритих лісом земель 

підприємств Держлісагенції України в Карпа-

тах за тодішньою класифікацією зараховані 

до 2-ї групи (за нинішньою класифікацією – 

головно до IV категрії), отже мали головним 

чином сировинне значення. Решта 31% – ліси 

1-ї групи, тобто ті, які відіграють при-

родоохоронну роль. Більша частина площі 

зайнята деревостанами шпилькових порід, 

переважно смерековими. 
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Табл. 3. Відносна площа лісових земель і запаси деревини в лісах адміністративних областей 

Карпатського регіону за даними Державного лісового кадастру станом на 1 січня 1996 р. 

Область 
Відносна площа 
вкритих лісом 

земель,% 

Запас деревини у деревостанах, тис. м3 

загальний 
у т.x. стиглих і перестійних 

разом із них хвойні 

Закарпатська 50,8 199978,4 54629,9 18778,4 

Івано-Франківська 40,9 128488,2 12685,7 9627,3 

Львівська 28,5 132338,2 14660,6 8986,8 

Чернівецька 29,2 62590,1 19909,8 15669,0 

Разом 36,7 523394,9 101886,0 53061,5 

на 1 га – 0,252 0,391 0,481 
 

Табл. 4. Розподіл вкритих лісом земель Держлісагенції гірської частини Карпатського регіону  
за групами захисності та головними лісотвірними породами на 1996 рік 

Головна  

лісотвірна порода 

1 група лісів 2 група лісів Разом 

площа,  
га 

у т.ч. молодняки,% площа,  
га 

у т.ч. молодняки,% 
площа, га 

1 кл. 2 кл. 1 кл. 2 кл.  

Шпилькові:        

Смерека 137007 5,0 22,3 308531 12,7 38,1 445538 

Ялиця 21568 7,7 10,3 61740 21,0 14,4 83308 

Сосна 3126 3,6 28,6 7259 9,8 38,5 10385 

Модрина 351 6,0 36,5 989 12,7 35,8 1340 

Псевдотсуга 151 85,4 0,7 999 91,1 0,7 1150 

Сосна кедрова 77 3,9 14,3 44 81,8 11,4 121 

Тис 64 – 40,6 – – – 64 

Разом 162344 5,4 20,9 379562 14,2 34,1 541906 

Твердолистяні:        

Бук 127507 0,8 6,4 268029 4,1 15,0 395536 

Дуб високостовбурний 18396 6,5 20,5 28780 16,0 33,0 47176 

Дуб низькостовбурний 476 1,9 0,6 130 – – 606 

Граб 2548 – 0,3 904 0,6 0,8 3452 

Клен 781 13,2 39,1 3054 56,9 29,5 3835 

Ясен 549 8,2 35,5 1544 7,3 32,5 2093 

Акація 222 0,5 – 161 1,2 0,6 383 

Інші 1 <0,0 100,0 2 – – 3 

Разом 150480 1,6 8,3 302442 5,8 16,9 452922 

Мяколистяні:        

Вільха 1756 4,2 11,5 2265 1,9 5,2 4021 

Береза 1258 1,5 5,9 2083 2,0 13,1 3341 

Каштан 215 0,9 35,8 344 2,6 43,3 559 

Липа 99 – 1,0 122 – – 221 

Горіх 76 – 1,3 106 – 1,9 182 

Інші 193 – 6,5 156 25,0 34,3 349 

Разом 3597 2,6 10,0 4733 1,9 8,4 8330 

Всього 316421 – – 686737 – – 1003158 

Чагарникові:        

Сосна гірська 4223 – 2,7 28 – – 4251 

Верби чагарникові 1 – – 9 – – 10 

Карагана 1 – – 5 – 40,0 6 

Разом 4225 – 2,7 42 – 40,0 4267 

Загалом 320646 – – 686779 – – 1007425 



ОГЛЯДИ, ТЕОРІЇ, АНАЛІТИКА 
 

28 

На частку молодняків у 1-й групі (І-ІІ 

категорії) лісів припадає 26% площі, а в 2-й 

групі (IV категорії) майже половина – 48%. 

Майже 49% площі гірських лісів зайнято 

деревостанами з перевагою листяних порід, 

головним чином бука. На частку молодняків у 

лісах 1-ї групи припадає лише 10%, а у 2-й 

групі – 22%, що загалом є позитивним яви-

щем. Це зумовлене меншими обсягами голо-

вного користування у букових лісах порів-

няно з шпильковими у зв’язку з значно ниж-

чим попитом на деревину бука. 

Дубові високостовбурні ліси займають 

лише 5% від загальної площі гірських лісів, 

проте надмірне їх вирубування призвело до 

того, що на частку молодників у 1-й групі 

лісів припадає 27%, а у 2-й групі – аж 49%. 

Інтенсивне лісокористування упродовж 

ХІХ й особливо ХХ століття зумовило не 

тільки певні диспропорції у складі, віковій та 

просторовій структурі лісів гірського регіону, 

але й спричинилося до виникнення ряду гос-

подарських, екологічних та економічних про-

блем. 

Проблема сировинних ресурсів 

Різна потреба на деревинну сировину та 

віддаленість лісових масивів від транспорт-

них шляхів і населених пунктів зумовила й 

особливості запасів деревини у деревостанах 

різного складу і різних груп віку (рисунок). 

Найвищі вони, майже 750 м3·га–1, у 

пристигаючих букових деревостанах лісів 2-ї 

групи.  

 
           1 група                                           2 група 
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Рис. Середні запаси деревостанів різного віку з перевагою найбільш поширених лісотвірних видів у 

межах лісів 1 та 2 груп в гірській частині Карпатського регіону. 
Групи віку деревостанів: 1 – молодняки до 20 років, 2 – молодняки віком 21– 40 років, С – середньовікові,  
П – пристигаючи, Д – стиглі та перестійні. 

 

Варто зазначити, що у лісах 1-ї групи в 

аналогічних деревостанах запас у двічі мен-

ший. Зрозуміло, що насамперед заготівля лісу 

проводилася у більш доступних лісах 1-ї 

групи, тому й запаси деревини тут значно 

нижчі. 

Значно менші запаси деревини – 400–500 

м3·га–1, у смерекових та ялицевих дере-

востанах. Як видно з рисунка, їх нещадно 

експлуатують починаючи уже від середнього 

віку. Особливо це стосується захисних лісів 

1-ї групи. Приріст запасу у подальшому до 

віку стиглості майже не зростає, а в смереко-

вих деревостанах середній запас деревини 

навіть знижується. Аналогічна, або ще гірша 

ситуація склалася з деревостанами дуба зви-

чайного: їх запаси у старшому віці не пере-

вищують 300 м3·га–1. 

Таке вибирання ділової деревини так зва-

ними „рубками, пов’язаними з веденням лісо-

вого господарства”, призводить до зниження 

повноти деревостанів, їх біологічної стійко-

сті, захисної протиерозійної та водоохоронної 

ролі. 

Згідно з матеріалами Державного лісового 

кадастру [6–9] переважна більшість лісів кар-
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патського регіону високопродуктивні й у віці 

пристигання у переважній більшості серед-

ньо- і високоповнотні (0,6–0,8). Проте пого-

дитися з цим важко, оскільки наведені вище 

запаси складають не більше 50–60% від запа-

сів нормальних букових, ялицевих і смере-

кових деревостанів у віці 80 років [15]. Таким 

чином, це дає підстави вважати, що більшість 

деревостанів старшого віку є низько- і серед-

ньоповнотними. Причиною цього є складна 

економічна ситуація, що склалася упродовж 

останніх десятиліть у лісовому господарстві і 

зумовила необхідність самозабезпечення 

державних лісогосподарських підприємств 

власними коштами. Здійснювалося це раніше 

і практикується тепер головним чином за 

рахунок заготівлі ділової деревини. 

Проблема охорони біорозмаїття 

Упродовж останніх десяти років має місце 

практика проведення у гірських лісах 1-ї 

групи (не експлуатаційних) масштабних за 

обсягом санітарних та суцільних лісо віднов-

них рубань. Подекуди, вибірково та невели-

кими суцільними площами вирубуються 

смерекові та дубові ліси у межах територій 

природно-заповідного фонду: у заповідниках, 

національних природних та регіональних 

ландшафтних парках, заказниках тощо. В 

окремих випадках таке вирубування дубових 

лісів веде до втрати цінного генофонду 

автохтонних екотипів дуба: заплавного, висо-

чинного, гірського. Це ж стосується і 

малопоширених та рідкісних популяцій в’яза 

граболистого, в’яза гладкого, клена-явора, 

сосни кедрової європейської, модрини 

європейської та модрини польської, тощо. 

Наведені у таблиці 3 матеріали свідчать про 

дуже обмежене їх поширення та, очевидно, 

недосконалість обліку при лісовпорядженні. 

Стосовно таких цінних деревних видів потрі-

бно вести більш докладний облік, врахову-

ючи і представництво їх у вигляді домішки у 

складі інших деревостанів. Деякі узагаль-

нення щодо поширення цих видів у лісах кар-

патської частини басейну ріки Дністер висві-

тлені в публікаціях у мережі Інтернет [25, 26]. 

Інтенсивне господарювання у лісах та орі-

єнтація на вирощування монокультур цінних 

деревних видів призвели до спрощення стру-

ктури деревостанів і часткової втрати ними 

притаманного їм автохтонного біорозмаїття, 

яке, нажаль, слабо вивчене. Проведені упро-

довж останнього десятиліття фітоценологічні 

дослідження дозволяють вважати, що складні 

автохтонні мішані лісові угруповання, напри-

клад ялицево-букові у своєму складі містять 

більше 170 видів вищих судинних рослин, з 

яких 6 занесено до Червоної книги України. 

Біля 140 видів вищих судинних рослин вияв-

лено і в ялицево-дубових лісах Прикарпаття 

[25]. 

На жаль, належну охорону біорозмаїття 

регіону не забезпечує і наявна мережа 

об’єктів Державного природно-заповідного 

фонду. Нею охоплена лише частина найпо-

ширеніших рослинних угруповань, зокрема 

гірські смерекові і букові ліси [17, 18, 24]. 

Інші раритетні, реліктові й унікальні рослинні 

угруповання та місцеві автентичні ландшафти 

потребують залучення їх у ПЗФ України. 

Проблема санітарного стану лісів 

Ця проблема була дуже актуальною вже у 

середині ХІХ ст., коли у горах, наприклад у 

басейні ріки Лімниці приблизно на 20% лісо-

вих земель були поширені вітровали і розла-

днані перестарілі деревостани [1]. Тут мало 

місце масове поширення ентомошкідників. 

Широке запровадження смерекових моноку-

льтур зумовило масштабне поширення у 

таких лісах кореневих гнилей, що спричиня-

ються опеньком і кореневою губкою [20]. 

Останнім часом у низькогір’ї Передкарпаття 

локально спостерігається масове всихання 

середньовікових смерекових деревостанів. 

Значне поширення у листяних лісах регіону 

мають різні види грибів, зокрема трутовики, 

що зумовлюють стовбурні гнилі. 

Про незадовільний санітарний стан лісів 

Карпат свідчать і масштабні вибіркові та 

суцільні санітарні рубання, що мали місце 

упродовж останнього десятиліття. Нажаль, у 

науковій літературі цій проблемі не приді-

лено належної уваги. Виходячи з економічних 

можливостей лісогосподарських підприємств, 

проведення значних обсягів належних затрат-

них санітарних заходів у лісах неможливе. 

Тому, у перспективі не має підстав сподіва-

тися істотного поліпшення ситуації. 

Проблема виникнення стихійних  

руйнівних процесів 

Упродовж ХХ століття у Карпатському 

регіоні, як і в інших гірських районах 

Центральної та Західної Європи, неоднора-

зово мало місце виникнення стихійних явищ, 

серед яких найнебезпечнішими були повені 
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та вітровали лісу. Вони мають тенденцію до 

періодичної повторності і поступового на-

ростання масштабів. Вони вже завдали коло-

сальних матеріальних збитків не лише у 

горах, але й на великих просторах передгір-

них рівнин. Їх активізацію останнім часом 

пояснюють впливом глобальних змін клімату, 

зокрема посиленням дії циклонічного типу 

атмосферної циркуляції, що безперечно має 

місце. Проте, загострення прояву цих 

процесів тісно пов’язано зі станом лісової 

рослинності у горах і, особливо, з водо-

регуляційною функцією гірських лісових 

ґрунтів. Унаслідок кількаразового вирубува-

ння гірських лісів у нижніх та середніх 

частинах гірських масивів значна товща 

гірських ґрунтів, що сформувалася упродовж 

тривалого періоду, була змита. Залишилася 

лише нижня її частина скріплена пухким 

кам’янистим субстратом. Таким чином, 

значний водозатримний потенціал гірських 

ґрунтів на сьогодні уже назавжди втрачений. 

А він був важливим складовим регулятором 

гідрологічного режиму рік у горах. 

Катастрофічне підняття рівнів води під 

час повеней у листопаді 1998 та березні 2001 

рр. у Карпатах можна пояснити і тривалим 

надмірним вирубуванням захисних водоохо-

ронних лісів першої групи (за теперішньою 

класифікацією не експлуатаційних), особливо 

вздовж великих річок. Так, наприклад, у 

горах поблизу населених пунктів, де випало 

найбільше опадів під час повені у 2001 р 

(150–296 мм), максимальний рівень води у 

річках був навіть нижчий, ніж у 1998 р.  

Дані метеостанцій та метеопостів про 

суми опадів (Рахів – 190 мм, Великий Бичків 

– 140 мм, Міжгір’я – 184 мм, Хуст – 147 мм, 

усть-Чорна – мм, Німецька Мокра), що пере-

дували повеням цих років свідчать, що стік 

величезних мас води сформувався головним 

чином у межах лісових ландшафтів низько-

гір’я і середньогір’я, оскільки загальна площа 

їх вкритих лісом земель на декілька порядків 

більша від площі полонинського середньо-

гір’я. 

На наш погляд масштаби повеней 1998 та 

2001 р.р. могли би бути значно нижчими, 

якби не були втрачені водорегуляційні 

функції гірських лісових ґрунтів та сучасних 

водоохоронних лісів першої і другої категорії, 

які упродовж останнього десятиліття 

пройдені інтенсивними доглядовими та са-

нітарними рубаннями, а подекуди, кращі 

деревостани зрубані повністю у порядку про-

ведення так званих “лісовідновних рубань”. 

Проблема охорони  

та обліку лісових ресурсів 

Упродовж останнього десятиліття загроз-

ливих масштабів набули самовільні рубання 

лісу та викрадення деревини з лісосік. Уніка-

льним явищем стало масове виготовлення і 

збут населенням залізничної шпали, закупі-

влю якої з дозволу державних адміністрацій 

ведуть приватні підприємства. Концентру-

ються такі лісопорушення, головним чином, у 

межах лісів 1-ї групи (І-ІІІ категорій) поблизу 

автомобільних доріг і населених пунктів. Має 

місце ця практика й поблизу гірських 

пасовищ. На жаль, існуюча лісова охорона та 

підрозділи силових відомств не можуть поки 

що радикально змінити ситуацію на краще, 

що пов’язано з відсутністю належних 

фінансових і матеріальних можливостей та 

впливом суб’єктивних чинників. 

Особливої гостроти набула і проблема 

заготівлі грибів, ягід та лікарських рослин 

населенням. Це призводить не тільки до 

виснаження цих біологічних ресурсів, але й 

до частого виникнення лісових пожеж. Наявні 

можливості лісової охорони протидіяти ма-

совому відвідуванню гірських лісів людьми 

обмежені нормами діючого законодавства, а 

гасіння пожеж у гірських лісах знову ж таки 

проблематичне через відсутність потрібних 

матеріальних та фінансових ресурсів. 

З цієї ж причини істотно погіршала ситуа-

ція з обліком лісових ресурсів і веденням 

Державного лісового кадастру. Незважаючи 

на перспективність ведення безперервного 

лісовпорядкування, все ж маємо на сьогодні 

доступними лише матеріали такого кадастру 

станом на 1996 рік на ліси підпорядковані 

Державному комітету лісового господарства 

України. А це лише близько 70% площі лісо-

вих земель у регіоні. 

Зважаючи на те, що ліси є чи не найваж-

ливішим відновним національним ресурсом, 

який у перспективі має дуже важливе еконо-

мічне та екологічне значення, вважаємо за 

доцільне рекомендувати вивести службу 

обліку лісових ресурсів з підпорядкування 

землекористувачам. Така служба Державного 

лісового кадастру повинна знаходитися у 

віданні контрольно-ревізійних органів. 

Особливо необхідним вбачається і прове-

дення комплексної незалежної від лісогоспо-
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дарських підприємств оцінки санітарного 

стану лісів. Це дозволить звести масштаби 

санітарних рубань лісів до необхідних розмі-

рів. 

Проблема збереження і підтримання  

лісогосподарської інфраструктури 

У наслідок катастрофічних повеней 1969, 

1998, 2001 рр., важкого економічного стану 

державних лісогосподарських підприємств, 

неправильних дій державних органів на міс-

цях, значних руйнувань і загальної деградації 

зазнали вузькоколійні та автомобільні шляхи 

у лісах, зокрема мости та берегоукріплюва-

льні споруди. Фактично майже всі вузькоко-

лійні залізниці перестали існувати. У наслідок 

цього ряд гірських лісових територій стали 

зовсім недоступними для лісозаготівель і 

проведення лісогосподарських заходів. Поде-

куди лісовий транспорт змушений об’їж-

джати зруйновані дороги, рухаючись руслами 

великих річок, що задає велику шкоду риб-

ному господарству. 

Упродовж останніх років заходи з лісовід-

новлення вкрай незадовільно фінансуються з 

боку державного бюджету. Це призвело до 

зменшення обсягу лісокультурних робіт і 

занепаду лісових розсадників. Тому найбільш 

поширеним зараз є природне лісовіднов-

лення, або самозаростання лісосік. Щоправда, 

у багатьох районах воно є цілком достатнім, 

оскільки досить добре забезпечує віднов-

лення смерекових, ялицевих і букових дере-

востанів. Проте локально все ж потрібно 

створювати лісові культури, оскільки приро-

дне відновлення лісів має затруднений, або 

небажаний характер. Це особливо стосується 

ведення лісового господарства з орієнтацією 

на цінні лісові породи. 

Значною мірою занепало і мисливське 

господарство. Знизилася чисельність популя-

цій мисливських тварин. Зруйновано багато 

мисливських хатин у горах, занепали годів-

ниці та солонки. 

Перспективи подальшого стану  

лісового фонду 

Наявна практика господарювання у лісах 

першої групи (за теперішнім законодавством 

це приблизно І, ІІ і ІІІ категорій) призведе до 

подальшої втрати їх захисних функцій, 

зокрема водорегуляційних, а це, у свою чергу, 

до нових катастрофічних повеней, зсувів, 

ерозії ґрунтів та вітровалів. Зазнають подаль-

шого виснаження і сировинні ресурси, зокре-

ма грибів та лікарських рослин. У найближчій 

перспективі слід очікувати природне розши-

рення площі молодих деревостанів з перева-

гою бука на місці колишніх високопродук-

тивних мішаних деревостанів з участю сме-

реки та ялиці. Такі ж деградаційні процеси 

очікують популяції таких цінних у лісопро-

мисловому розумінні видів як дуб звичайний, 

в’яз гладкий та клен-явір. 

На відміну від лісів першої групи у відда-

лених лісових масивах експлуатаційного при-

значення (IV категрія), у яких рубання лісу 

майже не ведеться, будуть спостерігатися 

позитивні процеси, будуть зростати запаси 

деревини, особливо за рахунок високо про-

дуктивних і технічно цінних видів – гірського 

екотипу смереки, ялиці, клена-явора тощо. У 

віддалених районах Горган зараз спостеріг-

гаємо таку прогресивну тенденцію природ-

ного розширення популяції сосни кедрової 

[26], що теж дуже важливо з огляду на акту-

альність проблеми збереження біорозмаїття 

гірських лісів. 

Не менш важливою є перспектива приро-

дного заростання покинутих земель колиш-

нього сільськогосподарського використання у 

межах передгірної рівнини та височини. На 

них поступово з’являються непотрібні у гос-

подарському відношенні чагарники і засіва-

ються вітром малоцінні деревні породи – 

тополя, осика, береза тощо. З господарської 

точки зору ці землі навряд чи варто повер-

нути для агрокультурного використання. По-

перше, вони нижчої родючості і віддалені від 

транспортних шляхів. По-друге, розкорчу-

вання їх потребує величезних матеріальних та 

фінансових затрат. Тому краще ці землі пере-

дати лісогосподарським підприємствам під 

залісення. Звичайно, створення цінних дере-

востанів майбутнього на таких землях теж 

потребує значних матеріальних затрат. 

Необхідність переорієнтації напрямків 

лісового господарства 

Лісова господарська політика упродовж 

останніх століть була орієнтована, головним 

чином, на використання сировинних ресурсів 

лісу – деревинних і недеревинних. Це приз-

вело до негативних економічних наслідків і 

деградації цих ресурсів, підвищення цін на 

них. Водночас, виникли вагомі загрози приро-

дному довкіллю Карпат, оскільки екосистеми 

гір зазнали глибокої трансформації і втратили 
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саморегуляційну і само підтримувальну фун-

кцію стосовно гірських ландшафтів.  

Світова, національна та регіональна еко-

лого-економічна ситуація зобов’язує до пере-

гляду сучасної лісової політики, переорієнта-

ції її з сировинного напрямку на екостабіліза-

ційний та рекреаційний. Останній отримав 

значного розвитку в економічно розвинутих 

країнах Європи та Америки. Таку ж політику 

треба проводити і в лісах Карпатського регі-

ону. Це, насамперед, використання лісових 

ресурсів для відпочинку та курортного оздо-

ровлення людей, розвитку туризму. 

У першочерговому порядку необхідно у 

законодавчому порядку передбачити податки 

від санаторних і відпочинкових закладів на 

ведення лісового господарства у напрямку 

задоволення потреб відпочивальників та збе-

реження лісів. З огляду на санітарно-екологі-

чне значення приміських лісів, фінансування 

ведення відповідного господарства у них 

повинно здійснюватися значною мірою за 

рахунок місцевих бюджетів. 

З метою підвищення економічного рівня 

лісогосподарських підприємств необхідно 

розширити їх можливості у наданні платних 

послуг для організації туризму, рекреації та 

оздоровлення людей. 

Здавна особливо популярним у Європі 

було полювання у Карпатських лісах [1]. 

Оскільки лише тут у межах центральної час-

тини континенту, збереглися на значних 

площах віддалені від населених пунктів при-

родні лісові угіддя, слід у перспективі орієн-

туватися і на розвиток мисливського госпо-

дарства, підтримання та розширення чисель-

ності популяцій мисливських тварин і розбу-

дову господарської інфраструктури – мислив-

ських стежок, хатин тощо. У майбутньому це 

буде приваблювати іноземних мисливців і 

дасть потрібний еколого-економічний ефект. 
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Побудована модель для визначення втрати речовинно-енергетичного екопотенціалу, що 

зазнають базові автотрофні угруповання унаслідок інгібування біосинтезу органіки під 

впливом токсичних речовин. На основі визначення обсягу недоотримання органічної 

продукції та акумульованої у ній енергії базовими угрупованнями розроблено підходи до 

оцінки ризику для суходільних екосистем загалом.  

Ключові слова: екосистема, біотичне угруповання, екопотенціал, ксенобіотики 

 

Екосистема як цілісний об'єкт має своєю 

гармонійну структуру, сталий склад і потік 

енергії, частину якого вона використовує для 

власних потреб за одиницю часу. Дія токси-

чних речовин на окремі особини чи популя-

ції часто спричинює шкоду екосистемі зага-

лом [3, 6]. Збиток (або втрата екопотенціалу) 

може бути виражений натуральними показ-

никами, а саме як зменшення продукування 

речовини і звуження потоку енергії через 

екосистему. Слід зауважити, що екотоксич-

ність ксенобіотика проявляється лише тоді, 

коли унаслідок отруєння й елімінації значної 

частини особини певної популяції суттєво, 

або безповоротно змінюється структура і 

функції цілої екосистеми. Якщо ушкодження 

однієї чи кількох популяцій незначне (корот-

котривала флуктуація чисельності чи струк-

тури), екосистема самозбалансовується і 

продовжує функціонувати, неістотно зміню-

ючи свою динаміку. Тому, лише коли відчу-

тна шкода завдана едифікаторам чи субеди-

фікаторам екосистем, тобто тим популяціям, 

які домінують у них і становлять основу 

трофічної структури біоценозу, тоді збиток є 

безпосереднім і вагомим для екосистем зага-

лом. Навіть незначне сповільнення продуку-

вання живої маси едифікаторами у наслідок 

їх токсичного ушкодження може бути згуб-

ним для популяцій консументів першого і 

наступних трофічних рівнів, хоча безпосере-

днього впливу токсичних речовин на них 

немає [6, 9, 10]. 

Отже робимо висновок, що найнебезпеч-

нішим для існування екосистеми є натураль-

ний збиток – утрата речовинно-енергетич-

ного екопотенціалу, в першу чергу пов'язані 

з ушкодженням едифікаторів і субедифіка-

торів. 

Побудовою математичних моделей еко-

систем, що адекватно відображали би реа-

льні процеси в них, науковці займаються від 

початку ХХ ст. [1]. Проте, врахувати всю 

множину зв'язків навіть у простих природ-

них екосистемах у єдиній математичній мо-

делі нереально, тому користуються принци-

пом, що "не всі зв'язки істинні", виділяють 

головні з них, а саме ті, що дозволяють 
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отримати більш-менш вірне наближення до 

реальності [5, 7, 9]. При розробленні матема-

тичних моделей різних екологічних проце-

сів, як правило мають на меті більш складну 

задачу – побудову достатньо ефективних 

універсальних імітаційних моделей, за допо-

могою яких у діалоговому режимі з 

комп’ютером можна здійснювати чисельні 

експерименти і прогноз стану досліджува-

ного реального явища [1, 5, 8]. 

Складними для дослідження та побудови 

математичних моделей є екосистеми, що 

потрапляють під вплив токсичних речовин. 

Особливо непередбачуваною є реакція і 

динаміка популяцій [2, 10]. Оцінка натура-

льного збитку для екосистеми від впливу 

токсичних речовин, що містяться в природ-

ному середовищі, не може бути зроблена, з 

одного боку, без розгляду екосистеми як 

цілісного об'єкта, а з іншого – без аналізу її 

структури і функцій, зокрема базового еле-

ментарного угруповання, яке охоплює еди-

фікатори, субедифікатори, інші найвагоміші 

популяції [3]. 

Матеріали і методи 

Згідно принципу толерантності Лібіха-

Шелфорда [6], ріст і розвиток будь-якого 

живого організму відбувається за рахунок 

біосинтезу і перетворення речовин в системі 

метаболічних реакцій усередині нього. Це 

«виробництво» лімітується тими ресурсами, 

потреба в яких найбільша, або тими фактора-

ми, які визначають швидкість і можливість 

протікання метаболічних реакцій. 

У будь-який момент часу стан угрупо-

вання характеризується запасами енергії, що 

накопичені у виробленій органічній речо-

вині. Ці запаси повністю характеризують 

можливість біоценозу протистояти впливу 

шкідливих факторів, а також забезпечують 

ріст і розвиток особин, які формують попу-

ляції. Накопичена речовина (й енергія), – а 

значить і стан угруповання B, – кількісно 

залежить від рівня акумуляції енергії в еко-

системі E в довільний момент часу t і рівня 

витрат Q на підтримку досягнутого рівня 

життєдіяльності. 

Зміна стану угруповання dB буде визна-

чатися як різниця між нагромадженою спі-

льнотою енергією dЕ і тією кількістю енергії 

dQ, яка була витрачена безпосередньо на 

підтримку необхідного рівня життєдіяльно-

сті спільноти упродовж часу dt: 











dt

dQ

dt

dE
A

dt

dB
,                     (1) 

де: A – коефіцієнт перерахунку, що хара-

ктеризує частку енергії, яка перетворюється 

у продукцію угруповання. 

На відміну від стандартних екологічних 

показників, що використовують при описі 

екосистеми, величина B характеризує «мит-

тєвий» стан біоценозу в довільний момент 

часу з урахуванням втрат на конкуренцію та 

підтримку стійкого існування спільноти. 

Якщо стандартні екологічні характеристики 

описують стан екосистеми в кінці сезону 

вегетації, визначення функції B дозволяє 

оцінити динаміку зміни стану угруповання 

упродовж сезону вегетації. 

Мета роботи – обґрунтувати індекс 

небезпеки (ризик) для суходільної екосис-

теми на основі моделювання імовірного 

обсягу втрати її екопотенціалу у процесі біо-

синтезу, здійснюваного базовими автотроф-

ними популяціями в умовах екотоксичної дії 

ксенобіотиків. 

Результати досліджень та обговорення 

Ріст і розвиток особин угруповання 

визначаються екологічним чинником, зна-

чення якого найближче до межі області 

толерантності організмів тієї екологічної 

групи, що становить основу трофічної піра-

міди. Для природних суходільних біоценозів 

це, зазвичай, панівні у покриві зелені рос-

лини – едифікатори і субедифікатори. Це є 

базові для суходільних екосистеми популяції 

автотрофів. 

Лімітні чинники за їх значущістю для 

біоценозу слід розділити на три групи. До 

першої групи слід зарахувати характерис-

тики середовища (температуру, вологість, 

освітленість тощо), біотичні та фенологічні 

параметри панівних популяцій (початок і 

тривалість вегетативного сезону, інтенсив-

ність дихання тощо). Ці чинники розгляда-

ють як природні характеристики базових 

популяцій і тому присутні надалі як коефіці-

єнти і параметри в рівняннях стану угрупо-

вання. 

До другої групи належать фактори, що 

змінюють швидкість і ефективність функці-

онування ферментних систем під впливом 

зміни умов середовища – токсичних ксенобі-

отиків, радіації тощо. Ці фактори є привне-

сеними в екосистему ззовні, тому описують 

зовнішній вплив. 
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До факторів третьої групи зараховуємо 

біогенні елементи, що визначають ріст і роз-

виток особин. Вміст або ресурси біогенів 

будемо трактувати через концентрацію лімі-

тного елемента живлення. 

Зміна стану базових популяцій dB в 

момент часу t в період вегетації може бути 

обчислена як різниця між акумульованою 

угрупованням і витраченою на всіх її трофі-

чних рівнях енергією. Якщо припустити, що 

перша з ферментативних реакцій в системі 

синтезу живої речовини, і перша з реакцій її 

розпаду описуються кінетикою Міхаеліса-

Ментен [4], тоді рівняння для швидкості 

зміни стану угруповання може бути предста-

влено так [2, 9]: 
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де: хn – рівень впливу на елементарне 

угруповання n; у – безрозмірна концентрація 

лімітного біогена, що виражається в частках 

від нижньої межі зони толерантності по біо-

гену; L – безрозмірна напівширина толеран-

тної зони, що визначається за різницею вер-

хньої і нижньої меж толерантної зони; VM(хn) 

– максимальна питома швидкість продуку-

вання базовими автотрофами органіки при 

рівні впливу х, d(xn) – фактор втрат на жит-

тєдіяльність всіх трофічних рівнів угрупо-

вання, ВМ0 – максимально досяжний за сезон 

рівень В(t) для цього угруповання. Величина 

ВМ0 характеризує, зокрема, втрати на конку-

ренцію. 

Внаслідок того, що у – лімітний фактор, а 

зазвичай лімітування біогенними елемен-

тами пов'язане з нестачею останніх, вели-

чина у повинна знаходитися поблизу ниж-

ньої межі зони толерантного існування, 

тобто 

)(1)( tty                          (3) 

Якщо концентрація елементів живлення у 

навколишньому середовищі достатня для 

забезпечення стійкості базових автотрофів, 

відхилення функції (t)>0 від нуля незначні 

за будь-яких t, а її значення багато менше 

одиниці. Таким чином, 
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характеризує максимальну питому швид-

кість біосинтезу автотрофів n при рівні зов-

нішнього впливу хn; 
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– максимально досяжний рівень продук-

ції при рівні зовнішнього впливу хn. Для 

максимально досяжного рівня продукування 

повинна бути виконана умова відсутності 

продукції при максимальному рівні впливу, 

тобто 

0)( МВ .                       (8) 

Час Т зміни стану угруповання від рівня 

В0 до рівня ВТ <ВМ може бути визначений з 
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За наявності токсичного впливу на базові 

популяції (xn> 0) стан угруповання може змі-

нитися за рахунок:  

– інгібування токсичною речовиною фе-

рментних систем і/або зниження ферментної 

активності, яке проявляється як зменшення 

питомої швидкості продукування;  

– збільшення смертності і втрат на 

дихання живих організмів в угрупованні, яке 

виражається збільшенням величини втрат 

d(xn). 

У результаті цих процесів відбудеться 

також зменшення доступного для прожи-

вання об'єму середовища, яке виразиться в 

зниженні максимально досяжного угрупо-

ванням рівня продукції. 

Дія токсичних речовин впливає на мета-

болізм живих організмів, знижуючи при 

цьому питому швидкість продукування 

VM(xn). При великих рівнях впливу величина 

VM(xn) прямує до нуля і, в загальному випа-

дку, показник втрат d(xn) прямує до гранич-

ного значення dM. 

Враховуючи, що перший з цих парамет-

рів пов'язаний з продукуванням органіки в 

системі метаболічних реакцій, а другий – з 

розпадом синтезованих речовин, вплив xn на 

життєдіяльність живих організмів можна 
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охарактеризувати як інгібування або активу-

вання відповідних ферментативних реакцій: 
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де: KV – константа інгібування процесів 

біосинтезу; KD – константа активування про-

цесів дихання і розпаду; d0, dM – величина 

фактора втрат при відсутності впливу і мак-

симальна величина фактора втрат відпові-

дно; VM(0) – максимальна питома швидкість 

біосиснтезу, що розраховується за екофізіо-

логічними параметрами організмів (див., 

наприклад, [6, 9]) або визначається експери-

ментально (див. [8]). 

Дані про величини констант інгібування і 

активування можуть бути отримані на основі 

аналізу впливу токсичних речовин на живі 

організми, в тому числі за коефіцієнтами 

ЛК50 чи ЛД50. Так як для максимально дося-

жного рівня біосинтезу повинна бути вико-

нана умова (8), співвідношення (7) з ураху-

ванням (11) може бути переписано у вигляді 

nD

D
MnM

xK

К
ВхВ


 )0()(  ,                (12) 

де:  

0
0

)1(2
)0( М

M
М В

L

dd
В 




 . (13) 

Співвідношення (6) з урахуванням (10) 

зручно представити у вигляді 
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Висновки 

Співвідношення максимально досяжного 

показника продукції при певному рівні 

ушкоджувального впливу екотоксиканта й 

показника продукції за відсутності такого 

впливу (12)–(14) дозволяють досліджувати 

функціональний стан базових популяцій 

автотрофів у довільний момент часу з ураху-

ванням утрат на конкуренцію та підтримку 

стійкого існування угруповання за впливу 

токсичних речовин. 

На підставі співвідношень рівнів макси-

мально можливої продукції й отриманої при 

інгібуванні функцій угруповання (12)–(14) 

обчислюється натуральний збиток Rn(xn, t), 

який є втратою речовинно-енергетичного 

екопотенціалу. Його виражають у масі (або її 

енергетичному еквіваленті) сухої речовини, 

недоотриманої цим угрупованням з одиниці 

площі в момент часу t упродовж вегетації 

при рівні впливу xn екотоксиканта, щодо 

максимально досяжного рівня біосинтезу 

BM(0). Цей показник називаємо «індексом 

небезпеки» (ризиком) для дослідженого 

угруповання, який екстраполюємо на цілу 

екосистему. 

Індекс небезпеки (ризик) повинен бути 

надалі проаналізований для визначення 

можливих довготривалих наслідків для жит-

тєдіяльності як базового автотрофного 

блоку, так і для консументів та екосистеми 

загалом. 

Бібліографічний список 

1. Бейли Н. Математика в биологии и меди-

цине: Пер. с англ. – М: Мир, 1970. – 326 с. 

2. Быков А. А., Мурзин Н. В. Проблемы без-

опасности человека, общества и природы. – 

С.Пб.: Наука, 1997. – 247 с. 

3. Гнатів П. С., Хірівський П. Р., Бучко А. М. 

Токсикологічна безпека довкілля – актуальне 

питання сьогодення // Науковий вісник 

ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. – Т.14, 

№2(52), Ч.3. – 2012. – С.42–46.  

4. Диксон М., Уэбб Э. Ферменты. / Пер.с 

англ. в 3-х томах. М.: Мир, 1982. 

5. Математические проблемы в биологии: Сб. 

Статей: Пер. с англ. / Под ред. Р. Беллмана. – М: 

Мир, 1966. – 278 с. 

6. Риклефс Р. Основы общей экологии. – М.: 

Мир, 1979. – 424 с. 

7. Свирежев Ю. М. Математические модели в 

экологии: Число и мысль. – М: Знание, 1982. – 

Вып.5. – С.16-55.  

8. Сравнительная физиология животных / 

Под. ред. Л. Проссера. – М.: Мир, 1977. 

9. Федоров В. Д., Гильманов Т. Г. Экология. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 464 с.  

10. Krebs C. J. Ecological methodology. – New 

York: Harper Collins, 1989. – 255 p. 
 

Отримано 10.03.2014 р.  

Рецензент проф., д.с.-г.н. В. В. Лихочвор  

 



 

38 

УДК 633.34:631  
 

ЕКОБЕЗПЕЧНА СИСТЕМА УДОБРЕННЯ СОЇ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ 
АЗОТНИХ ДОБРИВ 
 

В. В. Лихочвор, В. М. Щербачук 
Львівський національний аграрний університет, Україна 

 

ENVIRONMENTAL SAFETY SYSTEM OF SOYA FERTILIZATION WITHOUT 

NITROGEN FERTILIZERS 

 

V. V. Lykhochvor, V. M. Shcherbachuk 
Lviv National Agrarian University, Ukraine 

E-mail: lykhochvor@ukr.net  

 

The article presents the significance of macroelements (N, P, K, Ca, Mg, S) and microelements 

(B, Mo, Co) in the system of soya nutrition. Detailed analysis shows that high yielding capacity of 

soya seeds can be received without nitrogen fertilizers application. It is found out the conditions for 

increasing nitrogen fixation by tuberous bacteria. Nitrogen fertilizers are applied in the second half 

of vegetation if there aren’t tuberous bacteria. 

Key words : soya, macro elements, microelements, application rates, leaf application 

 

У статті подано значення макроелементів (N, Р ,К, Са, Мg, S) та мікроелементів (B, Mo, 

Co,) у системі живлення сої. Доказано можливість одержання високих урожаїв зерна сої без 

використання азотних добрив. Виявлено умови для підвищення азотфіксації бульбочковими 

бактеріями. Азотні добрива вносяться у другій половині вегетації лише якщо не працюють 

бульбочкові бактерії. 

Ключові слова: соя, мікроелементи, мікроелементи, норми внесення, листкове внесення 

 

Для формування 1 ц зерна сої необхідно 

6,5–7,5 кг азоту, 1,3–1,7 кг фосфору, 1,8–2,2 

кг калію. Надходження елементів живлення 

впродовж вегетації сої відбувається нерівно-

мірно. Від сходів до початку цвітіння рос-

лини засвоюють лише 18% азоту, 15% фос-

фору і 25% калію. Основна частина макрое-

лементів поступає в рослину в період від 

бутонізації до формування бобів і наливу 

зерна: 80% азоту, 80% фосфору, 50% калію 

[6, 11]. 

На початкових фазах росту (від сходів до 

гілкування) рослинам сої найбільш потріб-

ний фосфор, який сприяє закладанню біль-

шої кількості генеративних органів. Цей 

елемент соя починає засвоювати з ґрунту 

через 3–5 днів після появи коренів, коли 

зменшується переміщення фосфатів із сім’-

ядолей. Максимум споживання фосфору спо-

стерігається у фазі формування бобів. Фос-

фор сприяє розвитку бульбочок, внаслідок 

чого покращується забезпечення азотом [7]. 

До початку цвітіння рослини сої засвою-

ють калію в 1,5 рази більше ніж азоту і в 1,8 

рази більше ніж фосфору. Проте найбільшу 

кількість калію рослини використовують у 

фазі формування бобів і наливу зерна. 

Фосфорно-калійні добрива краще внести 

у більшій нормі (Р60-100К60-100) під поперед-

ник – буряк, кукурудзу, зернові тощо. Для 

формування врожаю сої вистачає їх післядії 

та запасів цих елементів у ґрунті. Норму 

мінеральних добрив безпосередньо під сою 

встановлюють залежно від вмісту поживних 

речовин в ґрунті, рівня запланованого вро-

жаю тощо. Фосфорні і калійні добрива (P45-

60K45-60 ) вносять під зяблеву оранку. 

Бажано вносити калійні добрива з мен-

шим вмістом хлору. 

Розробляючи систему удобрення сої для 

одержання високих урожаїв, необхідно пла-

нувати внесення також сірки і магнію. Ця 

культура позитивно реагує на листкове вне-

сення сірки та магнію. Вперше сірчанокис-

лий магній (MgSO4) 5%-ої концентрації (5 кг 

на 100 л води) вносять у фазі 6–8 листків, 

вдруге – перед цвітінням [6]. 
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Соя є азотфіксуючою рослиною, тому 

азотні добрива, зазвичай, при дотриманні 

вимог технології і створенні оптимальних 

умов азотфіксації з повітря, не застосовують 

[1]. Є рекомендації стартову дозу азоту (N20-

30) давати під культивацію лише на бідних 

ґрунтах та після гірших неудобрених попе-

редників, якщо під час сівби запаси легкогі-

дролізованого азоту в орному шарі ґрунту 

менші ніж 80 мг на 1 кг ґрунту. На добре 

окультурених ґрунтах при дотриманні сіво-

зміни для початкового росту вистачає сполук 

азоту в ґрунті. Повну норму (N60-90) вносять 

у фазах бутонізації – цвітіння лише у випа-

дку неефективної роботи бульбочок.  

Необхідно створити всі умови для ефек-

тивного засвоєння азоту з повітря. На почат-

кових фазах (І–ІІ етапи органогенезу) соя 

потребує незначної кількості азоту, а пізніше 

потреба рослин в азоті забезпечується за 

рахунок фіксації його бульбочковими бакте-

ріями [9].  

Переважна частина білка в зерні та зеле-

ній масі рослин утворюється за рахунок 

азоту повітря, який фіксується за допомогою 

бульбочкових бактерій, що розміщуються на 

кореневій системі. Бактерії являють собою 

палочки, у вільному стані аероби, що не зда-

тні фіксувати азот. Фіксація азоту в природі 

відбувається внаслідок складного процесу 

взаємодії між бактеріями і рослиною. Рос-

лина за допомогою фотосинтезу акумулює 

сонячну енергію та у вигляді хімічно 

зв’язаної енергії вуглеводів постачає нею 

бактерії, які, в свою чергу, забезпечують 50–

90% потреби рослини в азоті [4]. 

Встановлено, що на одному гектарі зер-

нових бобових культур фіксується від 100 до 

400 кг азоту повітря. Найбільш продуктивно 

засвоює атмосферний азот люпин – 300–400 

кг/га, кормові боби і соя – до 250 кг/га, горох 

– 100–150 кг/га, чина і сочевиця – 90–120 

кг/га, квасоля і нут – 30–50 кг/га. Є дані 

вегетаційних дослідів, де фіксація азоту зро-

стала до 800 кг/га. Засвоєний азот вино-

ситься урожаєм зерна, але 25–40% азоту 

залишається в ґрунті з органічними решт-

ками рослин [2, 3]. 

Для того, щоб бульбочкові бактерії пра-

цювали найефективніше, необхідно створити 

їм оптимальні умови життєдіяльності. Вони 

наступні: 

1. Симбіоз дуже чутливий до реакції 

ґрунтового розчину. На кислих ґрунтах (рН 

< 5,0) бульбочки формуються погано. Дещо 

стійкіші до кислого середовища бактерії 

люпину. Вапнування є важливим заходом 

інтенсифікації азотфіксації. Разом з тим 

лужне середовище засолених ґрунтів теж 

несприятливо впливає на симбіоз. Найбільш 

сприятливі (за винятком люпину) для буль-

бочкових бактерій ґрунти з рН 6,0–7,4. 

2. Умови фосфорного і калійного жив-

лення теж сильно впливають на симбіоз. 

Нестача калію і особливо фосфору різко 

знижують азотфіксацію. Необхідно дотриму-

ватись правильного співвідношення фосфору 

і калію, вносити ці елементи для забезпе-

чення запланованого врожаю. Надмірна 

кількість азоту в ґрунті пригнічує як форму-

вання бульбочок, так і азотфіксацію. 

Соя може не формувати бульбочки, якщо 

сіяти його після інтенсивно удобрених цук-

рових буряків чи кукурудзи, по удобреному 

чорному пару. За таких умов рослини вико-

ристовують мінеральний азот з ґрунту. 

3. Необхідно створити оптимальні умови 

для аерації ґрунту і забезпечення вологою. 

Важкі, запливаючі глинисті ґрунти малопри-

датні для вирощування зернобобових куль-

тур. Бульбочки не утворюються у сухому 

ґрунті, коли вологість на початку вегетації 

менша 50–60% від повної польової вологоє-

мкості. Нестача вологи у пізніші фази росту 

може призвести до відмирання бульбочок. 

Надлишкова вологість, за винятком трива-

лого затоплення, менш шкідлива, ніж 

нестача вологи. Оптимальний інтервал воло-

гості для розвитку бульбочок і азотфіксації 

знаходиться в межах 60–80% від повної 

вологоємкості ґрунту. 

4. Важливо забезпечити потребу рослин у 

мікроелементах. Вони входять до складу 

ферментної системи, що забезпечує симбіоз. 

Найбільше необхідні молібден, бор, магній, 

залізо, кобальт. Так, молібденові добрива 

сприяють збільшенню кількості і розмірів 

бульбочок, можуть підвищувати інтенсив-

ність азотфіксації у десятки разів в розраху-

нку на одну рослину. 

5. У ґрунті, де висівається бобова куль-

тура, повинна бути достатня кількість буль-

бочкових бактерій, специфічних для даного 

виду. Якщо бактерії в ґрунті відсутні, необ-

хідно насіння обробляти спеціальними бак-

теріальними препаратами (ризоторфін, ніт-

рагін, бактеріальне добриво). Нітрагінізація 

зернобобових культур особливо ефективна 
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при висіві їх у нових районах вирощування 

або після тривалої перерви в їх висіванні. 

Приріст урожаю від обробітку бактеріаль-

ними добривами сягає 20–40%, особливо 

якщо не вносити азотні добрива [11]. 

Якщо створити добрі умови для 

азотфіксації, бульбочки набувають рожевого 

забарвлення. За умови, що хоч би один з 

п’яти чинників обмежує симбіоз, бульбочки 

мають сірий чи зеленкуватий колір і 

азотфіксація в них не відбувається. Рослина 

в таких умовах може засвоїти азот лише з 

ґрунту і добрив. Бульбочки починають 

формуватися при утворенні другої пари 

листочків. До цього часу рослина 

використовує азот з сім’ядолей насінини і 

рухомі сполуки його в ґрунті. У фазі 2–3 

листків починається симбіотична фіксація 

атмосферного азоту. Від цвітіння до 

масового наливу зерна поглинається 65% 

азоту, фосфору і калію. Значна частина азоту 

використовується при наливі зерна. Під час 

наливу азот також поступає в зерно з інших 

органів рослини [8]. 

Для забезпечення потреб рослини в азоті 

перш за все необхідно застосовувати бакте-

ріальні добрива. 

Азотфіксуючі бактерії проникають у 

корені сої через кореневі волоски. У місці їх 

проникнення із тканини кореня через 7–12 

днів після появи сходів формуються бульбо-

чки. Через два тижні після сходів азотфіксу-

ючі бактерії починають засвоювати азот з 

повітря і можуть повністю забезпечити рос-

лину цим елементом живлення. Під час схо-

дів і впродовж тижня після сходів проросток 

використовує поживні речовини з насіння 

[10].  

Необхідно відмітити, що при внесенні 

мінерального азоту, рослини переходять на 

його споживання і бульбочки не утворю-

ються. Азот мінеральних добрив є інгібіто-

ром азотфіксації. Тому рекомендації щодо 

внесення більших чи менших норм добрив 

при вирощуванні зернобобових культур є 

досить суперечливими. Навіть стартові дози 

азоту можуть негативно впливати на форму-

вання бульбочок. Необхідно повністю вико-

ристати надзвичайно важливу природну вла-

стивість бобових до симбіозу, що дасть 

змогу вирішити економічні та екологічні 

проблеми [5]. 

Про необхідність застосування азотних 

мінеральних добрив під сою існують супере-

чливі думки.  

Ще у 1961 р А. Демолон відзначав, що 

бобові культури не потребують азотних доб-

рив, оскільки симбіоз рослин із азотфіксую-

чими бактеріями забезпечує достатнє їх жив-

лення і високий урожай. Якщо вносити міне-

ральні азотні добрива, бобові поглинають 

азот, але при цьому еквівалентно зменшу-

ється симбіотична фіксація азоту. За такої 

умови внесення азоту – це марне витрачання 

добрив [цит. за 7].  

За даними Я. В. Губанова зі співавт. 

(1986 p.), B. I. Січкаря (2003 р.), при обробці 

насіння високопродуктивними штамами бак-

терій реакція рослин сої на азотні добрива 

незначна [цит. за 11]. 

За даними Ф. Ф. Адаменя із співавт [1], 

застосування азотних добрив у середніх і 

навіть високих дозах N90 і N120 не підвищу-

вало врожайності сої. Мінеральний азот 

стримував азотфіксацію. Внесення “старто-

вої” дози азоту (N30-40) тільки затримувало 

утворення бульбочок і знижувало врожай-

ність. Вони роблять висновок, що високі 

врожаї насіння можна одержувати без вне-

сення мінерального азоту. 

Як зазначають Г. В. Коренев, Г. Г. Гатау-

ліна зі співавт. (1988 р.), при забезпеченні 

п’яти умов для оптимальної азотфіксації 

(реакції ґрунтового розчину, умови 

живлення фосфором і калієм, доступ повітря 

і вологи, наявність мікроелементів і 

активного штаму бактерій), рослини сої 

можуть формувати високий урожай зерна за 

рахунок засвоєння азоту з повітря. За їх 

даними, внесення азоту в малих (N30-40) і 

великих (N200-300) нормах не призводило до 

збільшення врожаю сої [цит. за 7]. 

Результати досліджень П. П. Вавілова, 

Г. С. Посипанова (1983 р.) показали, що 

бульбочкові бактерії дуже чутливі до азоту 

мінеральних добрив навіть у разі внесення 

його у малих дозах(N20-30). Бульбочки не 

формуються до тих пір, поки азот добрив не 

буде спожитий рослинами, зв’язаний ґрун-

том або вимитий з нього [цит. за 7]. 

За даними Інституту фізіології рослин і 

генетики НАН України, застосування бакте-

ріальних добрив забезпечує значний ефект. 

На варіанті, де насіння оброблене ризобофі-

том, приріст урожаю гороху сорту Мадонна 

становить 4,6 ц/га (14,2%). Внесення у ґрунт 
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аміачної селітри (N60) пригнічує симбіотичну 

діяльність, що призводить до зниження вро-

жайності на 3,6 ц/га. Ефективним виявилось 

поєднання бактеризації з внесенням супер-

фосфату. На цьому варіанті урожайність 

найвища – 37,5 ц/га, що більше на 5,2 ц/га 

(16,1%) порівняно з контролем [11]. 

За даними Інституту рослинництва ім. 

В. Я. Юр’єва, внесення N60P60K60 забезпечує 

невисокий приріст урожаю зерна порівняно з 

варіантом без добрив: у сорту Білосніжка на 

3,1 ц/га, Романтика – 3,1 ц/га, Аметист – 1,8 

ц/га, Мрія – 2,1 ц/га. Розрахунки показують, 

що затрати на добрива не компенсуються 

такими приростами врожайності [7]. 

Упродовж вегетації необхідно проводити 

візуальний контроль за станом бульбочок. У 

випадку їх незадовільного стану (бульбочки 

не формуються, дрібні, сірого кольору) стає 

зрозуміло, що ефективність симбіозу недо-

статня для повного забезпечення рослин азо-

том. Лише за таких умов доцільно внести 

корективи у систему удобрення сої і прове-

сти 1–2 підживлення аміачною селітрою 

(N30-45). 

Як було зазначено вище, азот використо-

вується соєю в другій половині вегетації, 

тому підживлення у фазах бутонізації – цві-

тіння не будуть пізніми. 

Мікроелементи. Нестача мікроелемент-

тів знижує врожайність, спричинює ура-

ження хворобами, погіршує якість зерна. Для 

росту і розвитку сої мікроелементи надзви-

чайно важливі, оскільки наявність їх у доста-

тній кількості є обов’язковою умовою інтен-

сивного засвоєння азоту з повітря. Найваж-

ливіші мікроелементи для сої – бор, моліб-

ден, кобальт. 

Бор необхідний рослинам впродовж усієї 

вегетації. Він забезпечує транспортування 

асимілянтів у рослині. За його нестачі особ-

ливо страждають молоді ростучі органи. 

Відбувається захворювання і відмирання 

точок росту, оскільки бор відповідає за 

диференціацію клітин і формування стінок 

клітини. Цей елемент збільшує кількість 

квіток і плодів, без нього порушується про-

цес достигання насіння. Бор покращує над-

ходження в рослини азоту. 

Внесення бору доцільне на кислих (рН < 

5,5) і лужних (рН > 7,5) ґрунтах. Його 

нестача може бути спричинена вапнуванням 

ґрунтів. На бор бідні дерново-підзолисті сірі 

та бурі лісові, заболочені ґрунти легкого гра-

нулометричного складу [6, 7, 11].  

Бор вносять при вмісті рухомих форм 

менше 0,2–0,7 мг на 1 кг ґрунту. Для перед-

посівної обробки застосовують 100 г борної 

кислоти на 1 ц насіння сої, а для обприску-

вання посівів – 250 г/га. Насіння обробляють 

мікродобривом Квантум-бобові (3,5 л/т), 

Інтермаг-насіння (0,5-1,5 л/т) та ін.  

Молібден сприяє росту коренів, приско-

рює розвиток і стимулює діяльність бульбо-

чкових бактерій, бере участь у фосфорному 

та азотному обміні, підсилює синтез хлоро-

філу. Він локалізується в молодих ростучих 

органах рослини. В кінці вегетації більша 

частина його зосереджується у достиглому 

насінні. Молібден входить до складу ферме-

нту нітрогеназа, який сприяє біологічній 

фіксації азоту атмосфери. Специфічна роль 

молібдену в процесі азотфіксації обумовлює 

покращення азотного живлення бобових 

культур, підвищує ефективність фосфорних 

та калійних добрив. При цьому поряд з рос-

том урожайності підвищується вміст білка. 

Соя належить до культур, що є досить чут-

ливими до внесення молібденових добрив. 

Приріст урожаю зерна сої від молібдену ста-

новить 2–3 ц/га. 

Висока ефективність молібденових доб-

рив, при достатньому забезпеченні іншими 

елементами живлення, досягається при вмі-

сті молібдену на сірих ґрунтах менше 0,15 

мг, на чорноземах – менше 0,15–0,30 мг, на 

каштанових ґрунтах – менше 0,20–0,55 мг на 

1 кг. Особливо потребують внесення моліб-

дену кислі ґрунти [6, 7, 11]. 

Кобальт. Значна кількість кобальту міс-

титься в бобових, де він зосереджений у 

бульбочках, що пов’язано з особливою його 

роллю (поряд з молібденом) в процесах азо-

тфіксації. Він підвищує інтенсивність засво-

єння азоту з повітря, сприяє розмноженню 

бульбочкових бактерій, скороченню вегета-

ційного періоду, підвищує врожайність зерна 

сої.  

Кобальт вносять на сірих ґрунтах при 

вмісті його лише 1,0–1,1 мг, на чорноземах – 

менше 0,6–2,0 мг, на каштанових ґрунтах – 

менше 1,0–1,5 мг. Є рекомендації вносити 

кобальт і при вищому його вмісті у ґрунті – 

2,0–2,5 мг на 1 кг [7]. 

Вирішити проблему забезпечення рослин 

доступними формами мікроелементів у тех-

нологічному процесі вирощування сої можна 
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за рахунок застосування в системі удобрення 

мікродобрив: Квантум, Інтермаг, Нутрівант, 

Кристалон, Вуксал, Еколист, Розасоль, Реа-

ком та ін. 
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ПОСУХОСТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЬКИХ РОСЛИН 
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IMPROVEMENT OF METHODICAL PROVISION OF STUDY  

OF RESISTANCE TO DROUGHT OF AGRICULTURAL PLANTS  
 

G. S. Rossyhina-Galychа, Y. V. Lykholat  
Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University  

E-mail: lykholat2006@ukr.net 
 

In the article an approach to improve of formalization level of investigating process of the crops stability 

to drought as an example of mathematical modeling of the process in relation to corn, wheat and peas is 

proposes. As the key areas the level of normal variation of drought, the definition of quality control samples 

of plants, experimental design, research and development of effective method for determining of drought 

resistance of plants are selected. 

Keywords: corn, wheat, peas, drought, superoxide dismutase, catalase, peroxidase, an index of stability.  

 

Запропоновано підхід по підвищенню рівня формалізації процесу дослідження стійкості 

сільськогосподарських рослин до посухи на прикладі математичного моделювання даного процесу 

стосовно кукурудзи, пшениці, гороху. Як ключові напрямки вибрано забезпечення можливості 

нормального варіювання рівнем посухи, визначення якості контрольних зразків рослин, планування 

експерименту, розробку та дослідження ефективного методу визначення посухостійкості рослин. 

Ключові слова: кукурудза, пшениця, горох, посуха, супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза, 

індекс стійкості. 

 

У загальній проблемі дослідження адап-

тивних можливостей рослин до хронічного 

впливу стрес-факторів навколишнього сере-

довища значне місце посідають питання оці-

нки посухостійкості зернових культур [1, 2, 

3]. Посухи призводять до суттєвих втрат 

рослинницької продукції [4]. Тому методо-

логічне забезпечення всебічного дослі-

дження біологічної та агрономічної стійкості 

рослин до посухи – завдання державної важ-

ливості. Безпосередня оцінка рівня агроно-

мічної стійкості рослин до посухи – тривале 

та трудомістке завдання. Тому в селекційній 

та інтродукційній практиці широко викорис-

товуються непрямі лабораторні методи оці-

нки біологічної стійкості за фізіологічними, 

анатомічними, морфологічними та біохіміч-

ними показниками. До відомих відносяться, 

наприклад, непрямі методи оцінки посухос-

тійкості зернових культур за оптичною гус-

тиною екстрактів листків, ростовою реак-

цією, величиною енергетичного заряду аде-

нозин фосфатної системи, відносним ліній-

ним приростом пагонів і коренів після під-

сушування, інтенсивністю виділення елект-

ролітів флаговими листками та інші [4, 5]. 

Мають місце випадки застосування біохіміч-

них та біофізичних методів, які передбача-

ють визначення електропровідності тканин, а 

також активності фосфорорганічних сполук 

та ферментів [5, 6]. 

Реалізація перелічених вище відомих ме-

тодів допускає несанкціоновану появу арте-

фактів у процесі проведення модельних екс-

периментів у зв’язку з недостатньо високим 

рівнем формалізації процесів непрямої оці-

нки посухостійкості зернових культур. Це 

пояснюється не лише слабкою кореляцією зі 

справжньою посухостійкістю покладених в 

основу ряду методів критеріїв, а і необхідні-

стю виконання таких, що не піддаються 

нормалізації, процедур, як зміна та регулю-

вання ступеня підсушування пагонів і 

коріння, визначення факту загибелі тканин 

при перегріві поживних розчинів тощо [4]. 

Наведений недолік відомих методів є причи-

ною суттєвого зниження достовірності 

результатів експериментів, а також немож-

ливості в ряді випадків забезпечення їх 

повторності. 

Тому метою досліджень було підвищення 

рівня формалізації процесу дослідження 
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посухостійкості рослин за рахунок система-

тизації та вдосконалення відповідного мето-

дологічного забезпечення на прикладі мате-

матичного моделювання процесу визначення 

посухостійкості зернових культур. 

Матеріали і методи 

Основними об’єктами лабораторних дос-

ліджень були проростки кукурудзи гібриду 

Кадр 267МВ, пшениці сорту Лада і гороху. 

Насіння досліджуваних зернових культур 

пророщували в нормальних умовах упро-

довж  8-ми діб на дистильованій воді. Потім 

отримана сукупність проростків по кожній 

культурі розташовувалась у розчинах саха-

рози, концентрація яких відповідала наступ-

ному варіаційному рядові рівнів осмотич-

ного тиску (Р): 1, 5, 10, 15 атм. Витримка 

проростків в таких умовах складала 2-і доби. 

До та після стресового впливу проводили 

вимір видільної та ферментативної (суперок-

сиддизмутаза, каталаза, пероксидаза) актив-

ності кореневої системи.  

Активність супероксиддисмутази 

(СОД) визначали фотоелектро-колориметри-

чно за І. А. Переслегіною [7], каталази за 

кількістю розкладеного перекису водню тит-

риметрично за Б. П. Плешковим [8], перок-

сидази за швидкістю реакції окислення 

бензидину фотоелектроколориметрично за 

А. Н. Бояркіним [9]. Значення активності 

усереднювали. Статистичну обробку резуль-

татів проводили за допомогою статистичного 

пакету Microsoft Excel 2000. Різницю між 

вибірками вважали достовірною при р<0,05. 

Результати і обговорення  

Отримані результати досліджень ство-

рюють реальні передумови для суттєвого 

підвищення достовірності оцінок стійкості 

зернових культур до комбінованого екзоген-

ного впливу посухи, жари, залишкових ґрун-

тових гербіцидів, важких металів та інших 

полютантів. Для простоти викладення в 

цьому повідомленні як чинник навколиш-

нього середовища розглянута посуха. Певні 

рівні посухи імітували шляхом зневоднення 

протоплазми клітин у процесі витримки про-

ростків дослідної зернової культури упро-

довж  заданого часу в розчині неелектроліту 

(дистильованій воді) з відповідним осмотич-

ним тиском. Потрібні рівні Р забезпечували 

застосуванням відповідних концентрацій 

сахарози [10]. Враховуючи можливі відмін-

ності між біохімічними механізмами реакцій 

рослин на вплив природної посухи та осмо-

тичного тиску, наведений спосіб зневод-

нення тест-об’єктів можна рекомендувати 

для використання переважно при реалізації 

методів порівняльної оцінки посухостійко-

сті. 

Використання в експерименті контроль-

них рослин сумнівної чистоти, наприклад, 

підлеглих у минулому інтенсивному впливу 

певних стрес-факторів, дає як правило, 

неправильні результати досліджень. Для 

особливо відповідальних досліджень у 

роботі запропоновано підхід до оцінки толе-

рантності зернових культур до впливу стрес-

факторів з урахуванням кількісного визна-

чення індексу автентичності контрольної 

рослини [11]. При цьому для вибіркової 

сукупності контрольних рослин, що беруть 

участь в експерименті, будується крива роз-

поділу за індексом корелятивного росту 

пагона та коріння, визначається коефіцієнт 

кореляції емпіричної та еталонної кривої, 

який і використовується як індекс аутентич-

ності контрольної рослини. При слабкій та 

середній відповідності контрольної рослини 

еталонним вимогам (індекс аутентичності 

менше 0,7) рослина виключається з експери-

менту і замінюється культурою з вищим сту-

пенем чистоти. Експериментальним шляхом 

отримана біолого-статистична модель ета-

лонної кривої розподілу, а також запропоно-

вана формула індексу корелятивного росту 

пагона та коріння для зернових культур [11].  

Процедура оцінки посухостійкості зерно-

вих культур запропонованим методом вклю-

чає наступну послідовність операцій: а) 

вибір мішеней інгібіторної дії фактора Р на 

клітинному та організмовому рівнях, б) 

визначення параметрів реакції мішеней на 

вплив стрес-фактора, в) зняття емпіричних 

залежностей параметрів реакції мішені від 

варійованого в установлених межах рівня 

фактора Р, г) розробка математичної моделі 

залежності параметрів реакції від Р, д) фор-

мування приватних критеріїв оцінки посухо-

стійкості рослини на клітинному та організ-

мовому рівнях, е) формування комбінова-

ного критерію оцінки посухостійкості рос-

лини в цілому, власне оцінка посухостійко-

сті.  

Як мішень інгібувальної дії фактора Р на 

організмовому рівні обрано видільну актив-
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ність кореневої системи, на клітинному рівні 

– основні ферменти системи антиоксидант-

ного захисту рослин. Як параметр реакції 

мішені на організмовому рівні обрано 

модуль зсуву концентрації водневих іонів у 

прикореневій зоні, на клітинному рівні – 

модуль зсуву ферментативної активності за 

час дії фактора Р. 
Індекс посухостійкості рослин Іпс визна-

чався за наступною формулою: 

Іпс = Кк = 
2

ÀÔðÍ ÊÊ 
 

де: Кк – комбінований критерій оцінки 

посухостійкості; 

КрН = 
äðÍ

ðÍ
Ê




 = 

Ç

H

bPa

bPa




 – частковий 

критерій оцінки посухостійкості на основі 

модуля зсуву концентрації водневих іонів 

|ΔрН| у прикореневій зоні за час витримки 

рослини в розчині з заданим осмотичним тис-

ком; 

КАФ = 

ä
À

À

Ô

ÊÔ




= 

Ç

H

dPC

dPC




 – частковий 

критерій оцінки посухостійкості на основі 

модуля зсуву ферментативної активності клі-

тин кореневої системи |ΔА|Ф за час витримки 

рослини в розчині з заданим рівнем осмотич-

ного тиску; 

|ΔрН|к, |ΔрН|д – модуль зсуву концентрації 

водневих іонів у прикореневій зоні контроль-

ної та досліджуваної рослини відповідно; 

|ΔАФ|к, |ΔАФ|д – модуль зсуву ферментати-

вної активності клітин кореневої системи кон-

трольної та досліджуваної рослин відповідно; 

Рн – нормальний осмотичний тиск, атм.; 

Р3 – заданий підвищений осмотичний тиск, 

атм.; 

a, b – параметри рівняння, що визначають 

співвідношенні між концентрацією водневих 

іонів і осмотичним тиском у розчині з елект-

ролітом; 

с, d – параметри рівняння, що визначають 

співвідношення між ферментативною активні-

стю й осмотичним тиском у розчині з електро-

літом. 

При цьому стійкою до посухи виявляється 

та рослина, індекс посухостійкості якої буде 

самим високим. 

Запропонований метод визначення посухо-

стійкості рослин апробований у процесі оцінки 

посухостійкості проростків кукурудзи, пше-

ниці, гороху. Основні проміжні та кінцеві 

результати синтезу комбінованого критерію 

оцінки посухостійкості рослин і власне оцінки 

індексу посухостійкості наведені в таблицях 

1–3. 

 

Табл. 1. Результати синтезу комбінованого критерію оцінки посухостійкості кукурудзи 

Варіанти 

мішеней 

Рівняння залежностей 

мішеней від осмотич-

ного тиску 
рНК  

АФК  ..СПІ = КК  при P 

1 5 10 15 

1. 

рН 
рН =1,18+0,08Р; 

r=0,995; =0,005 Ð08,018,1

26,1


  

1 

0,53 0,34 0,32 

АК 
КА =0,02+0,05Р; 

r=0,990; =0,010 
 

Ð05,002,0

07,0


 

2. 

рН 
рН =1,18+0,08Р; 

r=0,995; =0,005 Ð08,018,1

26,1


  

0,63 0,46 0,37 

АП 
ПА =0,33+0,14Р; 

r=0,997; =0,003 
 

Ð14,033,0

47,0


 

3. 

рН 
рН =1,18+0,08Р; 

r=0,995; =0,005 Ð08,018,1

26,1


  

0,73 0,55 0,45 

АСОД 
СОДА =5,25+0,80Р; 

r=0,965; =0,035 
 

Ð8,025,5

05,6
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Табл. 2. Результати синтезу комбінованого критерію оцінки посухостійкості пшениці 

Варіанти 

мішеней 

Рівняння залежностей 

мішеней від осмотич-

ного тиску 
рНК  

АФК  ..СПІ = КК  при P 

1 5 10 15 

1. 

рН 
рН =0,79+0,09Р; 

r=0,980; =0,020 Ð09,079,0

89,0


  

1 

0,41 0,28 0,22 

АК 
КА =-0,08+0,18Р; 

r=0,990; =0,014 
 

Ð18,008,0

11,0


 

2. 

рН 
рН =0,79+0,09Р; 

r=0,98; =0,020 Ð09,079,0

89,0


  

0,50 0,33 0,25 

АП 
ПА =0,23+0,31Р; 

r=0,997; =0,022 
 

Ð31,023,0

54,0


 

3. 

рН 
рН =0,79+0,09Р; 

r=0,997; =0,022 Ð09,079,0

89,0


  

0,72 0,54 0,43 

АСОД 
СОДА =6,64+0,58Р; 

r=0,992; =0,008 
 

Ð59,064,6

22,7


 

 
Табл. 3. Результати синтезу комбінованого критерію оцінки посухостійкості гороху 

Варіанти 

мішеней 

Рівняння залежностей 

мішеней від осмотичного 

тиску 
рНК  

АФК  ..СПІ = КК  при P 

1 5 10 15 

1. 

рН 
рН =0,79+0,09Р; 

r=0,99; =0,010 Ð09,079,0

87,0


  

1 

0,50 0,34 0,26 

АК 
КА =0,135+0,239Р; 

r=0,99; =0,004 
 

Ð24,014,0

37,0


 

2. 

рН 
рН =0,79+0,09Р; 

r=0,99; =0,01 Ð09,079,0

87,0


  

0,58 0,39 0,30 

АП 
ПА =2,32+1,03Р; 

r=0,99; =0,04 
 

Ð03,132,2

35,3


 

3. 

рН 
рН =0,79+0,09Р; 

r=0,99; =0,01 Ð09,079,0

87,0


  

0,69 0,50 0,39 

АСОД 
СОДА =0,90+0,13Р; 

r=0,98; =0,02 
 

Ð13,090,0

03,1


 

 

Із таблиць видно, що диференціювальна 

здатність визначення індексу посухостійкості 

за рахунок модулів зсуву видільної активності 

кореневої системи й активності супероксидди-

смутази значно вища порівняно з варіантами 

комбінації видільної активності кореневої сис-

теми з каталазою або пероксидазою. Це 

пов’язано з тим, що комбінація видільної 

активності кореневої системи з активністю 

супероксиддисмутази відіграє вагомішу роль у 

метаболізмі рослин, ніж комбінація видільної 

активності кореневої системи з активністю 

каталази та пероксидази, тому вона надійніше 

захищена механізмами забезпечення стійкості 

до дії стрес-факторів. 

Слід зазначити, що за результатами експе-

рименту найбільш стійкою до умов експери-

менту виявилась кукурудза, оскільки її інде-

кси посухостійкості вище вказаних для пше-

ниці й гороху. 
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Висновки 

Використання запропонованого підходу у 

практиці лабораторних експериментів, 

пов’язаних із діагностикою рівня стійкості 

переважно зернових культур до посухи, забез-

печує (за рахунок підвищення рівня формалі-

зації послідовності операцій) суттєве зниження 

кількості артефактів. При проведенні експери-

ментів і підвищенні ступеня достовірності оці-

нок стійкості досягається підвищення ефекти-

вності високовартісної селекційної та інтроду-

кційної практики у польових умовах. 
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Проведено аналіз формування паркових зон Львівського національного аграрного університету 

починаючи з 1856 року. Висвітлено принципи створення природоохоронних об’єктів та обґрунтовано 

їхню доцільність на даній території. Презентовано засновників паркових зон у різні періоди 

функціонування аграрних навчально-наукових установ у Дублянах.  

Ключові слова: дендропарк, паркова зона, інтродуценти. 

 

Роль дендропарків у збереженні та зба-

гаченні фіторізноманіття надзвичайно велика. 

Особливо це актуально на територіях навчаль-

них закладів, де студент може не тільки 

відпочити, але й отримати знання про 

акліматизацію інтродуцентів у різних умовах 

середовища, проявити свої ландшафтно-

архітектурні та геоботанічні знання. Проблема 

підтримання різноманіття дендрофлори Львів-

ського національного аграрного університету 

актуальна. Описом дерево-чагарникової рос-

линності Дублян та організацією формування 

паркових зон займалися такі вчені як 

М. Раціборський (1902), Я. Павільковський 

(1937), В. В. Снітинський (2000), М. Т. Гончар 

(2001), Б. О. Сабан (2001).  

Забудова паркової зони розпочалася з 

моменту створення рільничої школи. У 1856 

році 9 січня на кошти Галицького гос-

подарського товариства відкрито школу, як 

свідчать тогочасні документи, з метою під-

готовки фахівців, які би збільшували чисель-

ність господарств та в подальшому вдоско-

налювали сільськогосподарське виробництво 

[4]. Навчання проводилося на основі науко-

вих експериментів і дослідів. Тому виникла 

необхідність у створенні ботанічного саду.  

Найдавніша паркова зона Дублян разом з 

фруктовим садом була розташована поруч з 

будинком тодішнього власника господарства 

і поступово опускалася до озера, про що 

засвідчують тогочасні архівні плани та схеми 

(рис. 1) [5]. Тепер ця частина паркових 

насаджень практично втрачена. Саме тут ще 

у 60-ті роки ХІХ ст. були зроблені перші 

спроби організувати навчальний дендропарк. 

Дещо пізніше, у 1892, ймовірно за ініці-

ативою професора ботаніки Іґнаци Шиши-

ловіча [3], було організовано повноцінний 

ботанічний сад із розсадником, на якому 

вирощували породи декоративних, 

плодоягідних та інших дерев, котрі 

необхідно було знати майбутньому фахівцеві 

сільськогоcподарського виробництва.  

Питання про створення ботанічного саду 

постало після присвоєння рільничій школі у 

Дублянах статусу «Вища рільнича школа» 

(1880 р.). З-поміж викладачів того періоду 

було багато біологів, які працювали лише з 

неживим матеріалом: анатоми вивчали 

заспиртовані рослини, ботаніки опрацьову-

вали гербарні зразки, а фізіологи працювали 

на столі з одиничними зразками рослин. 

Світлини ботанічних лабораторій Дублян-

ської рільничої школи збережені в теперіш-

ньому музеї ЛНАУ (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема та хронологія забудови 

території ЛНАУ. 

 

 

Рис. 2. Лабораторія ботаніки (1894 р.). 

 

Більш прогресивні вчені доводили 

необхідність створення ботанічного саду у 

Дублянах. Наступала потреба у практичному 

навчанні. Взаємопов’язаність біологів-

селекціонерів, анатомів рослин та інших 

спеціалістів сприяла би кращому цілісному 

сприйняттю рослинного світу. Базою для 

створення саду став панський парк.  

Поміщицький будинок родини Льо-

динських розташовувався у східній частині 

Дублян. Він складався із будівлі для житла 

та прилеглого до нього парку і фруктового 

саду, який тягнувся до двох ставків, про що 

свідчать схеми та плани селища ХІХ ст. 

Ботанічний сад, що закладений у 

давньому фольварочному (панському) парку 

в Дублянах, було розширено і 1892 року 

доповнено розсадником плодових дерев [7, 

8]. Сад розміщувався у частині профе-

сорських городів. У 1894 році було зайнято 

територію й колишнього дослідного поля, 

що розташовувалося поблизу навчального 

будинку школи і гуртожитку. У колекції 

саду систематично збирали рослини, які 

перш за все повинен знати практичний 

хлібороб. Висаджували їх тут в такому ж 

порядку, у якому про них велася мова в 

процесі викладання ботаніки. Водночас, у 

саду вирощували рослини, достойні уваги з 

певних наукових мотивів, отримані із 

іноземних колекцій.  

Були побудовані два розсадники дико-

рослих і фруктових дерев, дослідні овочеві 

ділянки. Описані спроби вирощувати тютюн 

і проводити дослідження щодо тривалості 

вегетаційного періоду кукурудзи. В 

ботанічному саду функціонували 2 теплиці, 

які у 1895 р. були розширені, закладалися 

об’ємні парники (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ботанічний сад рільничої школи у 

Дублянах за станом на 1895 рік [7]. 
 

У 1894 році дендропарк збільшив свою 

територію. Додається невелика площа 

насаджень навколо старого навчального 

корпусу та в зоні тогочасного розташування 

професорських будинків. Тут ростуть такі 

екзотичні та місцеві породи, як катальпа, 

біла акація, сосна чорна, магнолія, бук лісо-

вий, гіркокаштан, тополя біла, клен ясене-

листий, ясен пухнастий, липи, форзиція й ін.  

На початку ХХ ст. стараннями завідувача 

кафедри ботаніки Академії професора 
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Мар’яна Раціборського ботанічний сад був 

повністю реконструйований. Систематизація 

та розміщення рослинності давала змогу не 

тільки забезпечувати якісний навчальний 

процес, але й проводити ґрунтовні наукові 

дослідження. Про структуру, діяльність і 

закордонну співпрацю дублянського бота-

нічного саду довідуємося з наукової праці 

професора М. Раціборського «Про завдання 

сучасних ботанічних садів і про Дублян-

ський город», виданої у Львові 1902 року [8]. 

В період розквіту ботанічного саду, за 

спостереженнями професора Казимира 

Мічинського, проведеними у першій 

половині ХХ ст., в Дублянах гніздилося 

більше 200 видів птахів [6], у т.ч. синиці, 

дрозди, сойки, сороки, сичі, перелітні види – 

соловей, іволга, зозуля, зяблик, шпак. Зі 

звірів у насадженнях домінує білка, яка є 

майже ручною. 

Окрема сторінка нової розбудови 

навчально-наукового та побутового осередку 

у Дублянах 60-тих років ХХ ст. – 

упорядкування його території, зокрема, 

озеленення. Новий парк був розташований 

на горбистому рельєфі за своїм призна-

ченням формує естетичне середовище. Він 

водночас стає навчальним і науковим 

об’єктом для проведення практичних занять 

зі студентами. Парк починає виконувати 

оздоровчі і захисні функції стосовно людей і 

споруд в період холодних вітрів. Красиві за 

своєю формою дерева, чагарники, квітники 

впродовж року змінюють свої кольори і 

таким чином створюють безперервний 

калейдоскоп барв і відтінків. 

До найбільш цінних придбаних паркових 

рослин того періоду можна зарахувати тую 

західну, ялину колючу, сосну Веймутову 

тощо. Із квітучих деревних рослин слід 

виділити декоративність катальпи, глоду 

криваво-червоного, липи широколистої, 

форзиції, дейції, спіреї, магнолії, горобини, 

золотого дощу, оцтового дерева й ін. Для 

вивчення студентами лісознавства і 

дендрології в парку маємо головні лісотвірні 

породи місцевих лісів – дуб звичайний, бук 

лісовий, ясен звичайний, сосна звичайна, 

ялина європейська, модрина польська, береза 

повисла та багато інших. Проводяться 

заняття з таксації лісу – обліку та оцінки 

ростових параметрів окремих дерев чи цілих 

ділянок, з ботаніки та геоботаніки, озеле-

нення й агролісомеліорації тощо. Водночас 

університетський парк є навчальною базою 

для вивчення основ проектування паркових 

зон студентами будівельного факультету. 

Увесь комплекс робіт при формуванню 

парку виконувався підрядним способом 

впродовж декількох років у період освоєння 

побудованих приміщень і власними силами 

сільськогосподарського інституту. Роботи 

проводили в основному студенти під 

керівництвом М. С. Туркевича – досвідче-

ного і працьовитого лісівника. Власне йому 

вдалося створити новий сучасний та унікаль-

ний парк – зелені легені теперішнього 

університету. 

Поруч зі штучно створеними парковими 

насадженнями, від півдня і сходу, навчальні 

корпуси та стадіон оточують ділянки 

природного походження – урочища 

“Малиняк” і “Зруб”. В минулому це лісові 

масиви зі ставками й потічками, згодом 

доповнені декоративними рослинами, 

створили мальовничу лісопаркову смугу. 

Про їх змішане походження свідчить 

наявність видів інтродукованих – гледичії, 

горіха чорного, модрини японської й ін. Про 

те, що вказані урочища належать до лісових 

ландшафтів, підтверджує їх місце 

розташування, властиві для природних лісів 

сірі лісові ґрунти та порівняно близькі 

ділянки лісу Держлісфонду в урочищі 

“Карвати”. Тепер це стиглі і перестиглі 

лісові деревостани, де панівною породою є 

дуб звичайний (тип лісорослинних умов D3) 

з типовим дібровним підліском і трав'яними 

видами-індикаторами дібров – копитняк 

європейський, зірочник лісовий тощо. Тепер 

ліси урочища "Карвати" відокремлені від 

садиби університету землями дослідного 

поля та навчального господарства.  

На початку ХХІ ст. за розпорядженням 

ректора ЛНАУ В. В. Снітинського проведено 

повну реконструкцію ділянок парку: вико-

нано вибіркові санітарні рубки, поновлено 

квітники біля навчальних корпусів і вста-

новлено малі архітектурні форми. Водночас, 

заново прокладені і художньо вимощені 

нові, а також реконструйовані старі пішо-

хідні доріжки (рис. 4). 

Тепер уже важко розділити дерева і кущі 

парку за походженням на природні і штучно 

висаджені. Водночас, штучні паркові наса-

дження університету можна поділити на такі 

групи [1]: 
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Рис.4. Сучасний вигляд дендропарку ЛНАУ. 

 

1. Дендропарк, створений в кінці ХIX 

ст. Його площа близько 1,0 га, розташований 

за офісом навчального господарства. 

2. Зелені насадження старої садиби, 

створені в кінці XIX та на початку XX 

століття. Це невелика площа насаджень 

навколо старого головного навчального кор-

пусу між професорськими котеджами. Тут 

ростуть такі цінні породи, як катальпа, біла 

акація (робінія), сосна чорна, магнолія, бук 

європейський, гіркокаштан, форзиція та ін. 

3. Насадження здійснені у післявоєнний 

період – в 50-х роках. У флористичному 

відношенні особливої цінності не мають: 

тополя біла, клен ясенелистий, ясен 

пухнастий, робінія, липа тощо. Потребують 

реконструкції – доповнення інтродуцентами. 

4. Посадки, створені при будівництві 

нового навчального комплексу, студентських 

гуртожитків, навколо полігону, павільйону 

механізації, вздовж доріг алейного типу та 

навколо стадіону. 

5. Спеціальні посадки плодово-ягідних 

культурних рослин і горіхоплодих, зокрема, 

маточні плантації інтродукованих сортів 

фундука (культурних сортів ліщини). 

Тепер парк виконує комплекс функцій 

екологічного, естетичного, рекреаційного та 

оздоровчого напряму. Цінними у навчально-

науковому та декоративному відношенні є 

такі паркові рослини, як туя західна, ялина 

колюча, тис ягідний, сосна Веймутова, 

клокичка й ін. Із квіткових рослин слід 

зазначити декоративність катальпи, глоду 

криваво-червоного, липи широколистої, 

форзиції, дейції, спіреї, магнолії, горобини, 

золотого дощу, оцтового дерева та ін. 

Університетський парк є навчальною 

базою для вивчення студентами лісівництва, 

зокрема, розділу, присвяченого дендрології. 

У парку представлені практично всі або-

ригенні лісотвірні породи регіональних лісів. 

Серед них головні породи: дуб звичайний, 

бук лісовий, ясен звичайний, сосна звичайна, 

ялина європейська, ялиця біла, модрина 

європейська, модрина польська, береза 

повисла, вільха чорна; супутні породи: клен 

гостролистий, клен-явір, граб звичайний, 

липа серцелиста. Тут представлені породи-

інтродуценти, які використовують для вве-

дення в лісові культури з метою підвищення 

їх продуктивності, серед яких особливої 

уваги заслуговують: модрина японська – 

швидкоросла, високопродуктивна з високою 

якістю деревини порода; горіхи чорний і 

сірий – мають високоякісну деревину з 

красивою текстурою; дуб північний із секції 

червоних дубів – порода північноамери-

канського походження, що за швидкістю 

росту і продуктивністю конкурує з місце-

вими дубами; каркас західний та ін. [1]. 

Парк відіграє важливу захисну роль. 

Дерева за порівняно короткий час тут 

досягли значної висоти і добре захищають 

чотири-п'ятиповерхові споруди університету 

від шкідливого впливу пануючих західних та 

північно-західних вітрів. 

Рельєф садиби університету горбкуватий, 

тут потенційно можлива водна та вітрова 

ерозії, але покритий деревними породами 

ґрунт та орні землі, що прилягають до парку, 

надійно захищені від руйнівного впливу 

несприятливих чинників. Навчальний сектор 

університету розташований на пагорбі від-

рогів Опілля та Розточчя, тому західні вітри 

спрямовані на 4-5-ти поверхові будівлі, 

видувають тепло з навчальних корпусів; а 

при сильних поривах можуть руйнувати 

покрівлі, вікна тощо. Парк – єдиний необ-

хідний чинник, за допомогою якого можна 

зменшити швидкість вітру, захистити будівлі 

від руйнування. Найдоступнішим засобом 

зменшення впливу вітру є деревні насадже-

ння. Дерева, що в 50-60-річному віці дося-

гають висоти 20-25 м, мають потужну 

кореневу систему та міцний стовбур і крону, 

висаджені з боку панівних вітрів, є надійним 

захистом від шкідливого впливу вітру. 

Вітростійкими є такі породи, як дуб звичай-

ний, дуб північний, клен сріблястий, клен 

гостролистий, бук лісовий, липа серцелиста, 
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граб, модрина європейська та японська й ін. 

Вони знаходяться в різних місцях парку і 

підлягають охороні як екологічно корисні, 

особливо з міркувань захисту від вітрів не 

лише будівель, а й самих паркових наса-

джень, серед яких є не вітростійкі породи, 

як, наприклад, ялина. 

Важливим є значення парку і в охороні 

ґрунтів від ерозії. Там, де дерева і чагарники 

добре скріпили ґрунт коренями, ерозія від-

сутня, тоді як на ділянках, порушених 

будівництвом, де деревно-чагарникова рос-

линність відсутня, спостерігається лінійна 

ерозія, зокрема, на схилі від лекційного 

корпусу до струмка, що протікає через парк. 

Тут у процесі будівництва була знищена 

дернина, доріжки, протоптані під гострим 

кутом до схилу, стали перехоплювачами 

води від зливових дощів, започаткували 

ерозію, яка спостерігається й дотепер. На 

тому ж схилі, але зайнятому парковими 

насадженнями, ерозія відсутня. Так наочно 

проявляється екологічна роль парку. Не 

можна переоцінити також роль парку у 

захисті озера від замулювання та забруд-

нення шкідливими стоками. На території 

парку розташовані водозабірні споруди та 

водогінні комунікації, надійно захищені 

деревами та чагарниками від шкідливих 

зовнішніх впливів. Мабуть, найважливішим 

є те, що зелені насадження є поповнювачами 

атмосфери киснем та фітонцидами, очищу-

вачами повітря від механічних, хімічних та 

біологічних забруднювачів, зокрема, хво-

роботворних бактерій. 

Таким чином, екологічна роль паркових 

насаджень ЛНАУ надзвичайно багатогранна. 

Вони створюють життєве середовище, яке 

дозволяє тисячам студентів і мешканців 

Дублян жити, навчатися, працювати і відпо-

чивати в комфортних умовах, близьких за 

своїм змістом до природних, таких, що від-

повідають біологічним потребам людини як 

суб'єкта природи. Завдання нинішніх і май-

бутніх поколінь студентів, викладачів, 

адміністративно-господарських працівників, 

мешканців міста – оберігати паркові 

насадження, поповнювати їх дендрофлору 

новими інтродукованими рослинами, 

малими архітектурними спорудами для від-

починку, перетворити парк університету у 

дендропарк національного значення. Тут є де 

проявити себе майбутнім архітекторам, буді-

вельникам, агрономам, їх вихователям, щоб 

перетворити парк у взірець зеленого 

будівництва, залишити прийдешнім поколі-

нням чудову пам'ятку про себе. Мова не 

стільки про збільшення площі паркових 

насаджень, скільки про внутрішній зміст 

парку, його архітектуру та поповнення 

видового складу дерев і чагарників. 
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Some socioecological points of view of Mykola Rudenko, a prominent representative of Ukrainian 

school of physical economy, are highlighted in the article. The ways of crisis overcoming, suggested by the 

scientist, such as crisis overcoming in relation between a man and nature, a man and society in Ukraine in the 

context of Rudenko’s theory energy of progress are revealed by the authors in the article.    

Key words: socio ecological problems, nature, matter, God, substance, physical economy, society, 

agriculture, energy of progress, morality.  

 

В статті аналізуються соціоекологічні погляди М. Руденка – видатного представника української 

школи фізичної економії. Автори висвітлюють пропоновані вченим шляхи подолання кризи у 

відносинах між людиною та природою, людиною і суспільством в Україні крізь призму пропонованої 

ним оригінальної теорії енергії прогресу.  

Ключові слова: соціоекологічні проблеми, природа, матерія, Бог, субстанція, фізична економія, 

суспільство, землеробство, енергія прогресу, мораль. 

 

"Жорстока правда століття вимагає від нас повної нещадності в 
аналізі. Ніякі догми, ніякі авторитети не повинні стримувати 

нашу думку"  

Микола Руденко 

  

В людині поєднуються водночас приро-

дне та соціальне, які нерідко штучно проти-

ставляються одне одному. Тому людська 

праця відповідно приносила людям блага, 

зручності, або ж спричиняла значні руйнації 

та втрати. Якщо в питаннях екології природи 

та людини вже є значні напрацювання, то 

щодо екології суспільного життя тут можна 

відзначити лише перші спроби системного 

пояснення. Пантеїстичний підхід, присутній 

в усі періоди розвитку філософії, давав мож-

ливість подолати наявне протиріччя між 

соціальною та біологічною природою 

людини, усвідомлюючи єдність її духу та 

тіла. Така ж єдність існує у Всесвіті між 

матерією та Логосом (Богом). Прагнення з 

боку окремих суспільних сил нав'язувати 

цілому суспільству свою позицію про абсур-

дність такої тези, зведення самої матерії до 

речовини виявлялись надто шкідливими у 

своїх наслідках для самого суспільства. Важ-

ливо відзначити, що подібні ідеї є живучі і 

нині, завдаючи значної шкоди зусиллям 

людства подолати наявну екологічну кризу у 

світі. Ця криза коріниться не стільки в яки-

хось порушеннях об'єктивних законів при-

роди, як в спотворених уявленнях людей про 

своє місце в Всесвіті та природі, які є спря-

мовані на виокремлення людини з світу при-

роди, рішуче їй протиставлення, підсилене 

прагненням упокорити та змінити природу 

відповідно до інтересів людини. Природа 

розглядалась в таких підходах, як щось таке, 

що містить суто інструментальний для 

людини характер, а сама людина проголошу-

ється субстанцією, тобто ніби чимось самос-

тійним від природи. Про ці негативні моме-

нти власне постійно і говорить видатний 

український мислитель, правозахисник, вче-

ний М. Руденко, вказуючи на потребу та 

шляхи їх усунення з людської ментальності.  

Серед публікацій, присвячених пробле-

мам фізичної економії, котрі віднедавна 

побачили світ, варто відзначити матеріали 
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міжнародної конференції, проведеної 8-10 

квітня 2009 року "Фізична економія: методо-

логія дослідження та глобальна місія Укра-

їни" [8], у котрому представлені окремі 

результати дослідження спадщини представ-

ників української школи фізичної економії, в 

тому числі М. Руденка. 

Соціоекологічні проблеми займають зна-

чне місце у вченні М. Руденка. Їх аналіз та 

пропоновані шляхи розв'язання дозволяють 

чіткіше осмислити їх суть, і виробити мето-

дику та методологію подолання протиріч у 

відносинах людини та суспільства з приро-

дою, передовсім перегляду низького статусу 

сільського господарства та селянина в вітчи-

зняному суспільстві, але завдяки яким жит-

тєдайна енергія Сонця трансформується в 

необхідні ресурси для забезпечення ефекти-

вного функціонування соціуму загалом.  

 

Матеріали і методи 

В статті основну увагу відведено висвіт-

ленню соціоекологічних аспектів вчення 

видатного українського мислителя і вченого, 

громадського діяча Миколи Руденка. Автори 

аналізують погляди М. Руденка в контексті 

сучасних реалій українського суспільства та 

світових тенденцій, що дозволяє побачити 

глибину поглядів цього мислителя та їхню 

не лише теоретичну, але й практичну значи-

мість.  

 

Результати та обговорення 

М. Руденко поставив собі за мету перег-

лянути традиційні уявлення про додаткову 

вартість, особливо гіпертрофовані у маркси-

змі, де природі не залишалось самостійної 

ролі у творенні прогресу людства. В зв'язку з 

цим мислитель відзначав: "праця як така – 

без участі у ній продуктивних сил природи – 

не дозволила б нам побудувати настільки 

потужну індустрію і закидати космос розум-

ними апаратами" [4, с.31]. Ігнорування фак-

тору природи вело до того, що саму людину 

в суспільстві зводили до статусу раба, праця 

якого є неоплачувана. А це породжувало з 

необхідністю аморальне ставлення до самої 

праці, знецінювало її статус в суспільстві. 

Тут і виникали саме значні проблеми з еко-

логією духовного життя членів суспільства. 

Своє зневажливе ставлення до собі подібних 

суспільство успішно екстраполювало на 

природу, яка була якимось лишень субстра-

том, речовиною, не маючої ніякої самодоста-

тньої вартості. Думаємо, буде лишнім гово-

рити про наслідки такого ставлення до при-

роди і людини. Кожен з нас їх переживає і 

нині. Водночас не можемо в повній мірі зго-

дитись з твердженням М. Руденка про те, що 

моральні проблеми не можна плутати з про-

блемами фізичними [4, с.32]. Незрозуміло, 

чому він моральні аспекти називає ідеологі-

чними спекуляціями, які, на нашу думку, 

нічого не мають спільного з справжніми мо-

ральними вартостями. Людина, сформована 

в дусі аморалізму чи імморалізму, не могла і 

не може створити науки і виробництва, котрі 

б не руйнували її гармонійних відносин з 

природою. Це показала практика багатьох 

країн світу. Бо завжди в структурі моралі 

існують поряд з суб'єктивними, плинними 

уявленнями конкретної історичної доби і ті, 

котрі є дієвими на всіх етапах розвитку люд-

ства.  

Земля є одним з специфічних засобів ви-

робництва, в якому чи не найбільше та пере-

довсім акумулюється енергія Сонця, яка стає 

основою для розвитку людства, отримання 

ним додаткової вартості. Капітал, створений 

природою, мав бути переданий справді тим, 

хто трансформує її енергію – людям, чого в 

СРСР не відбулось. Натомість, як справед-

ливо підкреслив М.Руденко, людину в цій 

країні просто перетворили в механізм, 

машину, результати праці якої не належать 

їй. З справжнім соціалізмом такий підхід не 

мав нічого спільного [4, с.41]. Мабуть, тому 

в поколінь людей, які народились і виросли в 

СРСР, через це і склалось спотворене уяв-

лення про соціалізм, котре нерідко пропагу-

ється і нині, в незалежній Україні. Насправді 

в СРСР існував не соціалізм, а найгірший 

різновид капіталізму – державно-монополіс-

тичний. Саме він, за словами М.Руденка, був 

тромбом, котрий заважав нормальному руху 

енергії Сонця по судинах суспільного орга-

нізму, що породило в нього тяжку хворобу 

[4, с.42]. Чинячи насильство над природою, 

ми чинимо насильство і над Людиною, і 

навпаки.  

М. Руденко багато місця в своїх працях 

відводить проблемі співвідношення природ-

ного та соціального. З цього приводу він 

задавав питання: "Якщо наша праця є однією 

з сил природи, то як же складова може вийти 

за межі цілого?" [4, с.66]. Доволі небезпечно 

для людини і суспільства намагатись "підіг-

нати" закони природи під власні політичні 
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уподобання. Нерідко політику творять люди, 

дуже погано знаючі ці закони або взагалі їх 

не знаючі. До того ж людина все більше ото-

чує себе предметами штучної природи, ство-

рюваною нею самою спеціальні матеріали 

для промислового виробництва, їжа, живі 

організми тощо ), які віддаляють людину від 

природи, ослаблюють її життєві сили. Про 

такі реальні загрози сьогодні ввесь голос 

говорять провідні вітчизняні та зарубіжні 

вчені. Тому дотримання законів природи 

дасть можливість досягти людині різних благ 

і ситості, а цього неможливо досягти без 

розуміння природи як чогось святого, одухо-

твореного, а не банальної речовини чи енер-

гії, котру як-завгодно можна експлуатувати, 

не відчуваючи перед нею жодної пошани. 

Врешті воно вестиме до громадського капі-

талізму, де громада, а не приватна особа чи 

держава користатимуться благами, дарова-

ними природою людині. При цьому він 

застерігає від ототожнення понять капіталіс-

тичного та буржуазного, бо перший відбиває 

природні процеси, а другий – суто суспільні. 

Порушення цього принципу Марксом та 

його послідовниками призвели до деклара-

тивного, а не справжнього пошанування 

людини [4, с.78]. Прагнення мати досконалу 

форму замість повноцінного її змістового 

наповнення вели до ігнорування реального 

стану справ як природі, так і суспільстві. 

Праця землероба або іншого виробника, не 

обов'язково спрямована на створення товарів 

для ринку, вважалась в класичній політеко-

номії непродуктивною та не вартою уваги. 

Як наслідок, до багатьох сфер господарської 

діяльності людини складалось зневажливе 

ставлення, промисловості надавалась пере-

вага над сільським господарством. Тому 

М. Руденко бачить вихід з цієї проблеми 

шляхом подолання штучного протистав-

лення цих сфер господарювання суспільства 

через утвердження засад фізичної економії, 

де земля і сільське господарство є об'єктивно 

першими трансформаторами енергії Сонця 

та продукування життєво необхідних благ, 

без яких людина фізично існувати не може. 

Адже, за законом збереження і перетворення 

енергії, підкреслював він, родючість землі як 

абсолютна соціальна енергія переходить в 

відносну соціальну енергію промислових 

підприємств [6,с.364]. Справжню вартість 

має енергія Сонця, акумульована біологіч-

ними організмами, а не штучними пристро-

ями. Людина нічого не здатна створити сама 

без ресурсів, які нам дарує Земля, Сонце, 

Всесвіт [4, с.88].  

М. Руденко помітив таку рису у політ-

економічному вченні К. Маркса як його іде-

алістичне спрямування. Адже Маркс, відки-

даючи наявність у матерії, природи статусу 

субстанції, значну увагу натомість приділя-

ючи феномену суспільної праці, проблемам 

практики, тим самим демонстрував своє іде-

алістичне бачення суті справи. Звідси, з 

сумом констатує М. Руденко, замість реаль-

них матеріальних благ люди отримували 

"соціалістичне змагання, гасла на фанері, 

копійчані премії «для підняття духу»", 

дошки пошани, ентузіазм, опертий на 

казенні гасла тощо [4,с.91]. Тим самим праця 

людини будувалась не на знанні законів 

природи, а на надуманих гаслах та девізах. 

Тому ті, хто декларував себе в СРСР як 

матеріалісти, в дійсності такими не були. Бо 

шукали, як аргументовано доводить 

М.Руденко, якусь суспільну субстанцію, яка 

за всіма параметрами є ідеальна, духовна, а 

не матеріальна. Недарма комунізм називають 

різновидом релігії, а не наукою. Як відомо, 

наука без критичного аналізу свого предмету 

досліджень не може існувати повноцінно, 

приречена на занепад. А цього якраз не зав-

жди прагнули представники ортодоксаль-

ного комунізму.   

М. Руденко, будучи послідовником фізіо-

кратів, сприймає їхній погляд на суспільство 

як живий організм, неодмінну часточку при-

роди. Спроби виокремити суспільну форму в 

протиприродну, яка якісно відрізняється від 

природи, не є добре обґрунтованими. Лю-

дина тоді пориває свідомо чи не свідомо 

зв'язки з природою, діє і працює, порушуючи 

її закони. М. Руденко справедливо відзначав, 

що люди настільки поринули в штучно ство-

рений ними світ, що тепер для них природа 

вже виглядає чимось екзотичним, куди вони 

час від час відправляються на відпочинок 

або екскурсію. Звідкіля йде величезна небез-

пека відриву соціального від природного, 

коли людина наївно собі уявляє, що її багат-

ства і статки виникають з нічого. Ігнору-

вання природних законів в сфері суспільної 

економіки і є причиною все частіших і поту-

жніших криз у ній. Саме тому, що деякі 

люди не збагнуть, що гроші – тільки умовні 

символи, математичні знаки, а не сама енер-

гія, і відбувається відрив соціального від 
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природного", – констатував М. Руденко [4, 

с.99]. Справжні виробники живої речовини – 

селянство і трансформатори енергії Сонця – 

робітники промисловості – залишаються на 

узбіччі від тих матеріальних благ, котрі 

створили. Їх і надалі продовжують підгодо-

вувати гаслами та девізами про світле май-

бутнє. Небезпідставною для сучасності є 

думка М. Руденка про те, суспільні відно-

сини мають будуватись на законі збереження 

та перетворення енергії. Енергія, трансфор-

муючись в різні свої форми, завжди буде 

зберігати однаковий обсяг. Її розкрадання з 

боку тих класів, котрі не продукують матері-

альних благ без посередньо, може оберну-

тись загибеллю для самої держави та руйну-

ванням суспільства. Зруйноване село вже в 

часи СРСР породило дисбаланс у продоволь-

чому забезпеченні країни. Між селом та міс-

том поступально наростало глибоке проти-

річчя, яке не вдалось подолати навіть в неза-

лежній Україні.  

Пророчими були міркування М. Руденка 

про перспективи реформ М. Горбачова в 

СРСР. Опора на марксистську теорію, котра 

відривала людину від першооснов її буття, 

підпорядковувала інтересам виробництва, на 

переконання цього мислителя, загрожувала 

кривавим майбутнім та різким зростанням 

хаосу в суспільному житті [7, с.385]. Що 

врешті-решт і сталося: криваві конфлікти, 

економічні негаразди, злочинність небачених 

масштабів, свавілля властей на різних рівнях 

сумбурних 90-х років XX ст. в більшості 

колишніх радянських республік. Подолати 

таке протиріччя могла, на думку М. Руденка, 

фізіократична теорія французького королів-

ського лікаря Ф. Кене, котра найбільш повно 

відповідала фізіології суспільства [7, с.391]. 

 Виснажена, голодна, знесилена людина 

не здатна ефективно працювати, що і підтве-

рдила практика господарювання в СРСР. Тут 

варто звернути увагу на таку красномовну 

тезу мислителя: "У той же час легко поба-

чити, що вартість – не що інше, як синонім 

сонячної енергії, котра здобула ознаки енер-

гії біологічної. І лише тому вона стає енер-

гією нашої праці" [7, с.396]. Основою для 

визначення курсу грошей, передбачав М. 

Руденко, в майбутньому стане хліб, а не 

золото, як було досі. "Товаром усіх товарів є 

пшениця – це саме з неї та інших культурних 

злаків на земній кулі з'явилася вартість вза-

галі і навіть абсолютна додаткова вартість" – 

підкреслював він [1, с.487]. Продовольчі 

кризи початку XXI ст. з очевидністю підтве-

рджують слова цього мислителя, сказані в 

другій половині 80-х років XX ст. Виходом з 

кризи є реформа сільського господарства, 

пов'язана з переходом у повну та спадкову 

власність селянам землі, захищену гаранті-

ями з боку держави. Проте, як показує прак-

тика незалежної України, нерідко селяни і 

нині не мають такої повної власності. Вони 

не є захищені від зазіхань владоможців та 

сумнівного походження багатіїв на їхні 

землі, нерідко ще й нині селянам під різними 

приводами затримують видачу актів на 

землю. Селянину недоступна сільськогоспо-

дарська техніка, без якої важко нарощувати 

додаткову енергію для розширення масшта-

бів та якості господарювання. І що важливо 

– повернути родючість землі, зруйнованої 

внаслідок недбалого ставлення до неї, що 

виступає однією з найскладніших проблем. 

Таким реаніматором землі М.Руденко бачить 

фермера, озброєного сучасними знаннями та 

технікою [7, с.423-424]. Але на цьому шляху 

перешкодою є в Україні, як і в СРСР, авто-

ритарність держави, котра замість підтриму-

вати або принаймні не заважати фермеру 

працювати, чинить страшний тиск (економі-

чний та позаекономічний) на нього. Тут би і 

мали ми прислухатись до пересторог 

М.Руденка, якщо хочемо жити, а не животіти 

чи остаточно виродитись. Усі симптоми 

цього сьогодні є вельми очевидними. Без 

фінансових дотацій селу з боку держави 

важко буде селу відродитись, а, отже, й 

іншим галузям економіки. Це переконливо 

доводить практика розвинутих країн світу.  

Соціоекологічні аспекти М. Руденко ана-

лізує, виходячи зі свого розуміння субстан-

ції. Для нього субстанція – це Бог, але який 

поєднує в собі духовне та матеріальне, котрі 

взаємно одне одного доповнюють [3,с.199]. 

Його він окреслює як Світову Монаду, 

Духоматерію, локалізовану в центрі Всес-

віту, а наша Галактика розміщена на далекій 

його околиці. Про це детально веде мову 

М. Руденко на сторінках твору "Гносис і 

сучасність (Архітектура Всесвіту)" [2]. Субс-

танція носить об'єктивний характер, і завжди 

перебуває за межами наших відчуттів. Бог і є 

тою самою Природою. В Богові є синтез та 

наявність протилежностей. Матеріального 

ми не повинні соромитись, або робити 

вигляд, що не надаємо йому значення.  
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Водночас сучасна людина стала як ніколи 

заземленою, зацикленою на реаліях земного 

буття. Вона нерідко не усвідомлює наявності 

фізичного та інформаційного впливу Всес-

віту на себе і свою життєдіяльність. Саме у 

Всесвіті здійснюється коловорот енергії, для 

людей він передовсім асоціюється з енергією 

Сонця, хоча як показують наукові дослі-

дження, так міркувати не відповідає в повній 

мірі об'єктивним закономірностям. Бо зале-

жимо ми в більшій мірі, як показав ще 

В. Вернадський, від різних видів космічної 

енергії. Ми є дітьми та продуктами Всесвіту, 

який, якщо перекласти на мову релігії, і є 

Богом-творцем, Світлом-Творцем. За сло-

вами М. Руденка, "кожна людина, яка відчу-

ває духовний зв'язок із Світлом-Творцем, – є 

Христос, Син Людський, Боголюдина" [4, 

с.133]. Тільки виходячи з цього постулату 

людина може жити в гармонії з законами 

Всесвіту, бути щасливою та самореалізова-

ною у суспільстві.  

Значне місце у вченні М. Руденка займає 

дослідження праці та її природи. Поділяє її 

він на праведну та неправедну. Неправедною 

праця стає тоді, коли не вміє створювати 

додаткову енергію, поряд з тою, що нам 

дарована Всесвітом, і позбавляє нащадків 

майбутнього [4, с.152]. Ми більше її розсію-

ємо, аніж нагромаджуємо. Багато того, що 

акумульовано в сільському господарстві, 

безповоротно вилучалось і вилучається на 

непродуктивні цілі. Завжди в цивілізованих 

народів таким пожирачем енергії, нагрома-

дженої в хліборобстві, була численна бюрок-

ратія. В сучасній Україні, як відомо, бюрок-

ратичний апарат поглинає значну кількість 

ресурсів і коштів, тобто результатів діяльно-

сті селян і робітників. М. Руденко образно 

називає бюрократію злоякісною пухлиною 

суспільства. Вельми пророчими є думки 

мислителя, висловлені ще в середині 70-х 

років минулого століття: "Треба також 

пам'ятати, що, окрім усього іншого, відбува-

ється духовне розтління народу: бажання 

керувати (водити за руку сліпців !) охоплює 

старих і малих, чоловіків і жінок. Але чи 

певні вони, що самі зрячі?" [4, с.158]. Кожна 

держава і суспільство, котрі грабували селя-

нина, прирікали себе на занепад. Духовність, 

відірвана від матерії, природи, Всесвіту, 

неминуче веде до бездуховності, політичних 

спекуляцій, появи всякого роду псевдовчень, 

які прагнуть зробити окремих людей та сус-

пільні групи новими Богами, які кують для 

нас, членів суспільства, нові кайдани неволі. 

Тому М. Руденко закликає людей бути спра-

вді мислячими критично, а не тупо і догма-

тично сприймаючими чужі ідеї та погляди, 

багато з яких є псевдонауковими та псевдо-

філософськими. Ми завжди, наголошує М. 

Руденко, звикли морем цитат з творів авто-

ритетів прикривати свої лінощі або неба-

жання мислити. Людина не повинна тракту-

вати, за словами П. Григоренка, "найзлобо-

денніші питання нашого життя через автори-

тети". До всього треба підходити критично, 

піддавати сумніву. Без дійсної свободи 

слова, вільних дискусій, а не полеміки та 

взаємних звинувачень, котрі ми спостеріга-

ємо на шпальтах газет, журналів, телеекра-

нах, не можна говорити про справді мора-

льне зростання українського суспільства та 

його еліти. Бо як відомо, без свободи, наяв-

ності реального вибору, моралі та морально-

сті не існує. Бо, за словами М. Руденка, 

справжнє багатство може бути створене 

тільки на основі свободи [6, с.371]. Раб 

ніколи не дбає про результати своєї праці. 

 Матеріальне, біологічне та духовне здо-

ров'я суспільства в значній мірі залежать від 

прагнення зберегти органічний зв'язок з при-

родою, і знань його представників про засади 

його дотримання, збереження та поглиб-

лення, які ґрунтуються на знанні законів 

самої природи, а, отже, і Бога.  

Людина є істотою не тільки соціальною, 

але й біологічною, про що ми інколи забува-

ємо. Тим самим себе прагнемо відірвати від 

світу природи, в якому народились. Ми об'є-

ктивно пов'язані тисячами невидимих вуз з 

ним. Про це М. Руденко недвозначно зазна-

чав: "Щоб наш організм міг існувати, Сонце 

щорічно нарощує додаткову біомасу у 

вигляді трав, злаків, і нарешті, у вигляді тва-

рин, яких ми вживаємо в їжу" [6, с.350]. 

Відображенням єдності біологічної та соціа-

льної природи людини має стати її цілісний 

світогляд, в якому повинні бути в єдності 

соціальний і космічний аспекти [5, с.495]. 

Тому фізична економія, на переконання мис-

лителя, і повинна стати містком між суспіль-

ними і природничими науками, щоб подо-

лати відчуженість людини від своєї матері – 

природи. Слушними є зауваження 

М. Руденка про безпідставність спроб уніфі-

кувати та стерти рамки між природничими і 

соціальними науками, адже вони мають 
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справу з природою і суспільством – двома 

специфічними гілками однієї суті [6, с.353]. 

На основі цього ми повинні розуміти двояку 

природу додаткової вартості – природної та 

соціальної водночас. Неправильне її розу-

міння породжувало і породжує криваві кон-

флікти серед людства. 

Фізична економія, починаючи з фізіокра-

тичного підходу Ф. Кене, через вчення С. 

Подолинського, В. Вернадського і особливо 

М. Руденка, долає ідейно штучне протистав-

лення людини та суспільства з природою, 

Всесвітом, котре мало місце в політичній 

економії. Нові методологічні засади є важли-

вим інструментом переосмислення людиною 

своєї сутності та слугують надійним опертям 

у відновленні органічного зв'язку з Всесві-

том. Поряд з цим принципи фізичної еконо-

мії є важливими моментами появи якісно 

нових та екологічних форм ведення госпо-

дарства, відновлення гармонії у відносинах 

людини з суспільством та природою.  

Дослідження в галузі фізичної економії 

охоплюють все більше коло науковців, філо-

софів та практиків як в Україні, так і поза її 

межами, свідоцтвом чому є як проведення 

науково-практичних конференцій та семіна-

рів, видання відповідної літератури, 

вивчення в системі освіти, практичні спроби 

реалізації її напрацювань в сільському гос-

подарстві та промисловості. Тому є всі підс-

тави для продовження досліджень в галузі 

фізичної економії, зокрема, філософського 

обґрунтування природи соціоекологічних 

проблем з врахуванням напрацювань сучас-

ної науки, щоб долучитися до процесу ство-

рення якісно нової парадигми життєдіяльно-

сті людини і суспільства в XXI ст., котра 

може порятувати від смертельної небезпеки 

загибелі людської цивілізації на планеті 

Земля.  
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RESISTANCE OF RAT ERYTHROCYTES 
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The effects of Cd2+ on relative content of red blood cell fractions in rats and resistance of erythrocytes to 

hemolysis were studied. It was established that daily intake of cadmium chloride (1.8 mg Cd per 1 kg of body 

weight) for 28 days caused an increase in relative content of old erythrocytes and decrease of erythroid cell acid 

resistance. These effects suggest the activation of red blood cell aging, destabilization of erythrocyte membrane 

and deterioration of oxygen transport function of animal blood under the influence of cadmium. 
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Досліджували вплив катіонів Cd2+ на відносний вміст популяцій еритроцитів у крові щурів та 

стійкість цих клітин до кислотного гемолізу. Установлено, що за умов щодобового надходження кад-

мію в складі CdCl2 (із розрахунку 1,8 мг Cd на 1 кг живої маси) впродовж 28-ми діб у крові тварин 

збільшується відносний вміст фракції старих еритроцитів та зменшується кислотна резистентність 

еритроїдних клітин. Такі ефекти свідчать про активацію процесу старіння еритроцитів, дестабілізацію 

плазматичних мембран еритроїдних клітин та порушення кисень транспортної функції крові тварин 

під впливом кадмію.  

Ключові слова: кадмій, еритроцит, гемоліз, плазматична мембрана, транспорт кисню 

 

У зв’язку з погіршенням екологічної 

ситуації за умов сьогодення організм 

людини і тварин постійно зазнає впливу 

шкідливих речовин техногенного похо-

дження. Особливу небезпеку для організму 

становлять сполуки важких металів, здатні 

спричиняти різноманітні токсичні ефекти, а 

також процеси канцерогенезу. Одним із ток-

сичних металів є кадмій, який із компонентів 

навколишнього середовища може потрап-

ляти в рослинні корми та продукти харчу-

вання, надходити в організм сільськогоспо-

дарських тварин і людини, спричиняючи 

порушення у процесах клітинного метаболі-

зму [1, 18]. Важливим є те, що сполуки 

кадмiю належать до так званих «тiолових 

отрут», які блокують сульфгiдрильнi групи 

бiлкiв і цим пригнічують їхні антиоксидантні 

властивості [20, 22].  

Значне зацікавлення викликає вплив каті-

онів кадмію на гемопоез і процес транспорту 

кисню в організмі тварин і людини. Упро-

довж 90-х років ХХ ст. установлено, що за 

умов тривалого надходження кадмію у лю-

дей і тварин розвивається анемія внаслідок 

порушення синтезу еритропоетину – регуля-

тора еритропоезу [15]. Проте вплив цього 

металу на метаболізм у клітинах крові та 

функціональні властивості мембран еритро-

цитів нині досліджений недостатньо. Разом 

із тим, відомо, що структурно-функціональ-

ний стан мембран визначає форму, розмір, 

здатність до деформації та ступінь агрегації 

еритроцитів і значно впливає на кисень-тра-
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нспортну функцію гемоглобіну [11, 17]. 

Деякі патологічні стани супроводжуються 

дестабілізацією мембран еритроцитів, а в 

окремих випадках – руйнуванням цих клітин 

у кровообігу [14, 16, 17]. Особливо це стосу-

ється старих еритроцитів, які характеризу-

ються меншою стійкістю плазматичних мем-

бран, аніж молоді та зрілі еритроїдні клітини 

[9]. 

Як відомо, функціональний стан мембран 

еритроцитів та його порушення під впливом 

різноманітних чинників, у тому числі важких 

металів, можна проаналізувати, досліджу-

ючи резистентність клітин до гемолізу в кис-

лотному середовищі [3, 7]. Тому метою 

роботи було дослідити вплив катіонів Cd2+ 

на популяційний склад еритроцитів крові та 

кислотну резистентність цих клітин за умов 

тривалого надходження кадмію хлориду в 

організм щурів. 

 

Матеріали і методи 
Експерименти проводили на безпородних 

білих щурах-самцях масою 160-180 г, яких 

утримували за умов віварію. Щурів поділили 

на 5 груп: контрольну (К, 10 особин) і 4 дос-

лідні (Д1-Д4, по 5 особин у кожній). Твари-

нам груп Д1, Д2, Д3 і Д4 вводили розчин 

CdCl2 із розрахунку 1,8 мг Cd на 1 кг живої 

маси щодоби за допомогою внутрішньошлу-

нкового зонда упродовж 7-ми, 14-ти, 21-ї і 

28-ми діб, відповідно. Щурам контрольної 

групи вводили фізіологічний розчин у 

такому ж самому об’ємі. Матеріалом дослі-

джень була змішана периферична кров, яку 

отримували шляхом декапітації щурів дослі-

дних і контрольної груп. Всі процедури та 

забій тварин проводили, дотримуючись 

вимог «Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, які використовуються для 

експериментальних і наукових цілей» 

(Страсбург, 1985), та згідно із Законом 

України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21.02.2006 р. 

Еритроцити виділяли з гепаринізованої 

крові центрифугуванням на рефрижератор-

ній центрифузі при 2 500 g впродовж 15 хв. 

Плазму відбирали, а еритроцити тричі про-

мивали 0,85% NaCl, щоразу центрифугуючи 

клітини при 3 000 g впродовж 5 хв. [5]. 

Популяції еритроцитів різного віку отриму-

вали фракціонуванням суспензій клітин у 

градієнті густини сахарози [6]. Метод базу-

ється на змінах плавучої густини еритроци-

тів під час дозрівання та старіння клітин. 

Фракції еритроцитів, близьких за морфо-

функціональними характеристиками, 

об’єднували у три популяції (молоді, зрілі та 

старі клітини). Відносний вміст еритроцитів 

кожної фракції визначали на основі спектро-

фотометричного аналізу. 

Кислотну резистентність еритроцитів 

визначали методом кислотних еритрограм, 

досліджуючи кінетику гемолізу еритроцитів 

залежно від їхньої резистентності до гемолі-

тика (0,004 н НС1) [3]. Отримані результати 

опрацьовували статистично за допомогою 

комп’ютерних програм. 

 

Результати та обговорення 

Фракціонуванням суспензії еритроцитів у 

градієнті густини сахарози та аналізом від-

носного вмісту молодих, зрілих і старих клі-

тин установлено, що під впливом катіонів 

Cd2+ у крові щурів відбуваються зміни попу-

ляційного складу еритроцитів (табл.). Зок-

рема, це стосується фракції старих еритро-

цитів, частка яких у крові тварин дослідних 

груп зростає на 36,1-30,5% у період із 14-ї по 

28-му добу введення CdCl2 (р<0,05-0,01). 

Відносний вміст зрілих еритроцитів, які 

загалом є найстабільнішою фракцією клітин, 

вірогідно зменшується у крові щурів групи 

Д2, яким упродовж 14 діб вводили кадмію 

хлорид (р<0,05). Що стосується молодих 

еритроїдних клітин, то їхня частка зростає на 

15% (р<0,05) у щурів групи Д1 порівняно з 

контрольною групою. Такий ефект може 

зумовлюватись інтенсивним вивільненням 

ретикулоцитів із пулу, що міститься в кіст-

ковому мозку, і може являти собою реакцію 

системи еритропоезу на дію стресу, що 

супроводжується гормональними змінами в 

організмі тварин [19]. 

Водночас, незважаючи на відсутність 

вірогідних змін відносного вмісту молодих 

еритроцитів у щурів груп Д3 і Д4 порівняно з 

контролем, цей показник у щурів зазначених 

груп зменшується порівняно з таким, що 

притаманний тваринам групи Д1 (р<0,05). 

Загалом аналіз отриманих результатів щодо 

динаміки популяційного складу еритроїдних 

клітин вказує на прискорення процесів ста-

ріння еритроцитів у крові тварин, яким вво-

дили кадмію хлорид. Такий ефект зумовлює 

погіршення кисень-транспортної функції 

крові, оскільки в старих еритроцитах менша 

активність ензимів гліколізу та антиоксидан-
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тної системи, більший вміст метгемоглобіну, 

ніж у молодих і зрілих клітинах [2, 8, 21]. 

Інтенсифікація процесів старіння еритроци-

тів під впливом кадмію може опосередкову-

ватись змінами, які відбуваються і на рівні 

внутрішньоклітинного метаболізму, і на 

рівні плазматичних мембран [13].  

Одним із показників, що характеризують 

стабільність мембран за фізіологічних умов 

та впливу різноманітних стресових чинників, 

є резистентність еритроцитів до кислотного 

гемолізу [7, 10]. Хоча гемолітична стійкість 

нефракціонованих еритроцитів крові насам-

перед визначається структурно-функціона-

льними особливостями мембран зрілих ерит-

роцитів, зміни кислотної резистентності пев-

ною мірою віддзеркалюють динаміку різно-

вікових популяцій еритроїдних клітин у кро-

вообігу. Такий ефект зумовлюється тим, що 

під час старіння еритроцитів зростає рівень 

оксидативних пошкоджень, денатурації та 

агрегації мембранних білків, утворення ком-

плексів спектрину з гемоглобіном, що деста-

білізує білковий спектр мембран, збільшує 

їхню проникність для іонів та чутливість до 

гемолізу [8, 12]. Молоді еритроцити, навпа-

ки, характеризуються високою стійкістю до 

гемолітиків [8]. Тому для аналізу змін у 

кисеньтранспортній системі крові, зумов-

лених тривалим надходженням кадмію в 

організм тварин, досліджували кінетику 

гемолізу еритроцитів щурів контрольної і 

дослідних груп за наявності в середовищі 

0,004 н НС1.  

Результати аналізу форми еритрограм та 

показника швидкості гемолізу (час гемолізу 

50% еритроцитів) свідчить про зміни функ-

ціональних властивостей мембран еритроїд-

них клітин щурів, які зазнавали тривалого 

впливу кадмію хлориду (рис., табл.).  

Насамперед необхідно відмітити значне 

зміщення максимуму еритрограм тварин 

дослідних груп ліворуч порівняно з контро-

лем. Такий ефект виявляється, починаючи з 

7-ї доби після початку експерименту, проте 

найвиразніше – у щурів групи Д3, яким вво-

дили CdCl2 впродовж 21-ї доби (рис. 1А). 

Час гемолізу 50% еритроцитів у тварин 

групи Д1 зменшується на 24,3% (р<0,05), у 

щурів груп Д2 і Д3 – відповідно на 40% і 

52% (р<0,01) (табл.).

 
Табл. Відносний вміст різновікових популяцій та швидкість гемолізу еритроцитів у крові щурів,  

яким вводили CdCl2 (Мm; n=5-10) 

Групи тварин 
Відносний вміст еритроцитів окремих фракцій,% Час гемолізу 50% 

еритроцитів, хв. Молоді  Зрілі  Старі  

Контрольна 22,0±0,9 60,0±2,3 18,0±0,8 3,7±0,3 

Д1  25,5±1,1* 53,52,2 21,01,2 2,80±0,2* 

Д2  23,51,2 52,0±1,8* 24,5±1,2** 2,2±0,2** 

Д3  21,5±0,9# 54,5±2,6 24,0±1,5* 1,8±0,2** 

Д4  19,5±1,3# 57,0±2,4 23,5±1,0** – 

Примітка: *, ** – вірогідність різниць у значеннях показників між контрольною і дослідними групами 

тварин (*– р<0,05; ** – р<0,01);  
# – вірогідність різниць у показниках між дослідними групами тварин Д1 і Д3, Д1 і Д4 (р<0,05). 

 

Разом із зміщенням максимуму еритрог-

рам по ординаті часу у щурів дослідних груп 

змінюється форма кривих гемолізу еритро-

цитів. Зокрема, у щурів групи Д1 висота 

максимуму еритрограми зменшується, а у 

тварин груп Д2 і Д3 – значно збільшується 

порівняно з контролем. Водночас для кривих 

гемолізу еритроцитів щурів дослідних груп 

характерна наявність локального максимуму 

в лівій частині еритрограм. Це свідчить про 

збільшення вмісту клітин зі зниженою стій-

кістю мембрани, тобто старих еритроцитів 

[8]. Такі дані узгоджуються з ориманими 

результатами щодо фракційного розподілу 

еритроїдних клітин у крові щурів, яким вво-

дили кадмію хлорид (рис.). 

Загалом результати проведених дослід-

жень свідчать про вплив катіонів Cd2+ на 

функціональну активність еритроцитів та 

погіршення кисень транспортної функції 

клітин крові за умов надходження кадмію в 

організм тварин. Важливу роль в установ-

лених ефектах може відігравати активація 

процесів пероксидного окиснення ліпідів та 

модифікація структури мембранних білків 

еритроцитів внаслідок зумовленого кадмієм 

оксидативного стресу [1, 4, 22].   

 



ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ 

 

62 

 

 

А.

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6

Час гемолізу (хв)

Частка 

зруйно-

ваних 

еритро-

цитів, %

К

Д1

Д2

Д3

 Б. 

0

25

50

75

100

0 1 2 3 4 5 6

Час гемолізу (хв)

Рівень 

гемолізу 

(%)

К

Д1

Д2

Д3

 

Рис. Типові еритрограми щурів контрольної і дослідних груп 

 

 

Висновки 

Надходження кадмію хлориду в організм 

тварин (1,8 мг Cd на 1 кг живої маси щодоби) 

призводить до змін популяційного складу 

еритроцитів у кровообігу, впливає на струк-

турно-функціональні властивості плазматич-

них мембран, спричиняє прискорення проце-

сів старіння еритроїдних клітин та змен-

шення їхньої стійкості до гемолізу. Найвира-

зніше збільшення відносного вмісту старих 

еритроцитів у кровообігу щурів, яким вво-

дили CdCl2, відбуваються на 14-ту і 21-шу 

доби експерименту. Такий ефект супрово-

джується істотним зменшенням кислотної 

резистентності еритроцитів тварин у зазна-

чені терміни досліджень.  

Перспектива подальших досліджень. 

Перспективою подальших досліджень є 

з’ясування шляхів профілактики а корекції 

зумовлених кадмієм порушень застосуван-

ням ефективних антиоксидантів, енеросор-

бентів та інших коригувальних чинників. 
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FUSARIUM RESISTANCE GERMPLASM IN BREAD WHEAT DERIVED FROM 
SPECIES OF Aegilops L. GENUS 
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Resistance to Fusarium head blight was introgressed from Triticum monococcum (2n=2x=14, AA 

genome) and Aegilops speltoides (2n=2x=14, BB genome) into bread wheat. The introgressed lines had 

reduced levels of Fusarium symptoms and vomitoxin content compared to check cultivars. The introgressed 

lines were also comparable to check cultivars for other agronomic traits such as grain yield, height, maturity 

and flour yield, indicating minimal linkage drag. 
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Стійкість колоса м'якої пшениці до фузаріозу була інтрогресована від Triticum monococcum (2n = 

2X = 14, А.А. геном) і Aegilops speltoides (2n = 2x = 14, BB генома). В інтрогресійній лінії відсутні 

ознаки ураження фузаріозом і менший рівень вмісту вомітоксину – мікотоксину, який продукує 

Fusarium graminearum, порівняно з контрольними сортами. Інтрогресійні лінії перевірені щодо 

успадкування інших агрономічних ознак, таких як урожай зерна, ріст, зрілість і вихід борошна. 

Порівняно з контрольними сортами вони мали не гірші показники, що свідчить про мінімальний 

зв'язок з успадкованою резистентністю до фузаріозу. 

Ключові слова: фузаріоз, пшениця, гени, опірність, точка зчеплення, диоксиніваленол-аналіз   

 

Fusarium head blight (FHB) caused by the 

fungus Fusarium graminearum, is a destructive 

disease of cereal crops in all temperate regions 

of the world. Sufficient inoculum has built up in 

all of these regions so that the occurrence of rain 

during the flowering stage of the crop will 

almost certainly result in disease epidemics. The 

losses to the producer are manifest as kernel 

shriveling and therefore yield losses plus the 

deposition of the vomitoxin deoxynivalenol 

(DON) in the grain, and thus rendering it 

unsuitable for food or feed. As control measures 

for the disease, cultural practices and fungicide 

applications are only marginally successful, 

therefore, genetic resistance incorporated into 

crop varieties has the most potential as a control 

measure for the disease. There is no immunity 

to the disease. The two best sources of 

resistance in spring wheat are the cultivars 

Sumai3 (Anderson et.al, 2010) and Frontana 

(Steiner et al. 2004) It has been shown that the 

resistance in these two cultivars is controlled by 

different genes( Van Ginkel et al.1996). 

Accordingly, we attempted to isolate 

transgressive segregates in progeny of hybrids 

between the two cultivars, but were not 

successful. Therefore we attempted to find 

additional sources of resistance in wild Triticeae 

species. Over the years, resistance has been 

reported in numerous wild species. The 

resistance in Elymus humidus is the best single 

source of resistance (Fedak et. al.2000; Ban et. 

al.2000). Other species carrying resistance to 

FHB include some species of Aegilops ( Fedak 

et. al.2007), Leymus racemosis, Roegneria 

komoji, Roegneria ciliaris (Chen et. al.2004) 

Thinopyrum elongatum (Shen and Ohm,2006 ) 

Triticum timopheevi (Cao et. al. 2009) In 

addition, numerous substitution and 

translocation lines involving alien species have 

been identified(Oliver et. al.2005 ). In most 

cases, the aneuploids carry substantial linkage 

drag so that a considerable amount of 

cytogenetic manipulation must be conducted to 
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reduce the size of the introgressed alien 

chromosome segment. 

 This report describes the FHB resistance 

that was identified in Triticum monococcum and 

Aegilops speltoides and incorporated into 

breeding lines with minimal linkage drag. 

 

Materials and methods 

Identification and transfer of the resistance. 
 

 In our ongoing search for FHB resistance in 

alien Triticeae species, we screened a collection 

of Triticum monococcum and Aegilops 

speltoides. A total of 200 accessions of T. 

monococcum and 50 accessions of Ae speltoides 

were obtained from various genebanks 

including the Canadian Centre for Plant Genetic 

Resources in Saskatoon and INRA (Maxime 

Trottier) in France. After an initial screening by 

point inoculation in the greenhouse, the 

screening was repeated on accessions that 

expressed a measure of resistance. This second 

screening recognized the elevated FHB 

resistance of accession A of T. monococcum and 

accession D of Aegilops speltoides. Both 

accessions were crossed as male parents onto 

the cultivar Superb of hard red spring wheat. At 

24 and 48 hours after pollination, 2, 4-D (100 

mg/L) was sprayed onto the pollinated spikes. 

Hybrid embryos were rescued at 15 days after 

pollination and plated onto a B5 medium. Two 

backcrosses were required to restore fertility in 

the hybrids with T. monococcum and three 

backcrosses in the hybrids with Ae. speltoides. 

Screening for FHB resistance was carried out to 

select parents for backcrossing. Following the 

process of screening and backcrossing, lines 

M321 and S184 with monococcum and 

speltoides resistance respectively were selected. 

Point inoculation 

Plants for FHB screening were grown in 

controlled-environment cabinets or greenhouses 

at day/night temperatures of 20/15oC and 16-

hour photoperiods. At the time of flowering, a 

single floret at the centre of the spike was 

inoculated with 10uL of inoculum, consisting of 

a 50,000 spore/mL suspension made up from 

three aggressive isolates. Inoculated plants were 

misted for 48 hours in a mist chamber 

maintained at a temperature of 25oC. Symptoms 

(% infected florets) were scored at 21 days after 

inoculation. 

 

Screening in epiphytotic nursery 

Extracted lines M321 and S184 were further 

evaluated for FHB resistance in a four-replicate 

field FHB nursery in 2006 and 2007. Each 

experimental plot consisted of two rows, one M. 

long and spaced 30 cm apart. The plots were 

routinely inoculated with “corn spawn” i.e. corn 

and barley kernels that were autoclaved then 

inoculated with three aggressive strains of F. 

graminearum. The inoculum was spread over 

the nursery at the rate of 100g/m2. The first 

treatment was applied at the tillering stage and 

the second at 10d later. The nurseries were 

irrigated twice daily in the interval between 

flowering and the soft dough stage. Dates of 

flowering were recorded for each plot, and then 

visual scores for incidence and severity of 

symptoms were scored at 21d after flowering. 

The cultivars Roblin, HY 644 and Sumai3 were 

included in the nursery as susceptible, tolerant 

and highly tolerant checks. On threshed 

samples, the air volume on seed cleaners was 

controlled so that Fusarium-damaged-kernels 

were retained in the samples. The frequency of 

FDK in each sample was determined on 300 

seed aliquots. 

Deoxynivalenol (DON) analysis 

The DON content of grain samples from 

harvested plots was determined by the ELIZA 

technique using a monoclonal antibody (Sinha 

and Savard, 1997). A 1.0g aliquot of ground 

wheat was extracted with 5 ml of a 9:1 water: 

methanol mixture for one hour. The samples 

were then centrifuged and a portion of the 

extract withdrawn. The extracts were mixed 

with a mixture of deoxynivalenol-horseradish 

peroxidase conjugate and the resulting solutions 

were added to a 96-well plate precoated with 

DON antibodies. After 30 minutes the plate was 

washed eight times with PBST, and the amount 

of bound peroxidase was determined by reaction 

with 0-phenylenediamene in the presence of 

hydrogen peroxide. After 30 minutes the 

reaction was stopped by the addition of HCL. 

The intensity of the resulting color was 

measured at 490nm and the DON concentration 

was estimated from a standardized curve. 

Characteristics 

In our ongoing studies involving the transfer 

of FHB resistance from alien species to wheat, 

some of the most persistent linkage drag traits 

have been lateness and excessive plant height. 
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As a consequence, large segregating populations 

need to be screened to isolate the recombinants 

that combined FHB resistance with agronomic 

traits that approximated those of the check 

cultivars. As shown in Table1, the height and 

maturity of M321 and S184 approximated those 

of the check cultivar AC Barrie, though M321 

was three days later and S184 was seven cm 

taller. For other agronomic traits such as test 

weight, 100-kernel weight and protein content, 

the two experimental lines were not different 

from AC Barrie. The grain yields of the two 

extracted lines were slightly lower than that of 

AC Barrie and somewhat lower than that of 

Hoffman. The latter is a very high yielding 

wheat with wide adaptability. It is not a milling 

wheat and that is shown by its lower flour yield. 

The flour yield of S184 is slightly higher than 

that of M321 and may be attributed to the 

additional backcross to AC Superb. 

 

Table. Agronomic characteristics of FHB resistant lines obtained from wide crosses 

Genotypes 
Yield Days to TSTWT TKW HT Protein Flour DON 

(kg/ha) heading (kg/hl) (g) (cm) (%) (%) (ppm) 

Sumai3 2895 70 – 33,0 88,5 13,0 – 2,1 

M 321 3272 64 79.3 34,4 76,0 13,9 57,5 5,5 

S 184 3246 61 80.3 35,0 86,0 13,3 67,2 3,4 

AC Barrie 3304 61 80.5 34,6 79,0 13,7 66,8 6,5 

Hoffman 4597 61 82 44,0 89,0 10,9 61,9 15,2 

Roblin – – – – – – – 17,2 

 

The DON levels in all entries in Table were 

very low in the two years of testing. For 

example, DON levels in the cultivar Roblin can 

be as high as 20-30 ppm and in Sumai3 as high 

as 3-4 ppm. However the DON values shown in 

Table l are low but reflect the relative 

differences in resistance to FHB and DON 

accumulation. The DON levels of M321 and 

S184 at 5.5 and 3.4ppm respectively are lower 

than three of the checks and approximate the 

level in Sumai3. 

Mapping populations have been produced 

with both M321 and S184 in order to map the 

resistance QTL. In the case of M321, a unique 

QTL has been mapped on chromosome 5A 

(unpublished data with D. Somers). The QTL 

analysis for S184 has not been finalized as yet, 

but preliminary data indicate that there are up to 

eight introgressions of chromatin from Ae. 

speltoides. Thus the FHB resistance in M321 is 

due to a unique QTL and resistance in S184 

could also be due to a unique QTL. The 

associated markers, when the QTL analysis is 

completed, could be used to combine the 

resistance sources or used to enhance the FHB 

resistance in existing breeding lines. Such 

populations have already been produced, and we 

are now awaiting the completion of the QTL 

analysis, so that lines with the various gene 

combinations can be selected by using the 

markers. 

Availability 

Small amounts of seed to be used for 

research or breeding purposes can be requested 

from the corresponding author. Requests for 

seed can also be made to the Germplasm 

Resources Information Network website. 
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АДАПТИВНІ АСПЕКТИ РОСТУ МОЛОДИХ ТЮЛЕНІВ УЕДДЕЛЛА  
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ КОРМОВОЇ БАЗИ 
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ADAPTIVE ASPECTS OF GROWTH OF YOUNG SEALS WEDDELL AND THEIR 

SIGNIFICANCE FOR BIOINDICATION ESTIMATION OF FORAGE RESERVE 
 

I. V. Dykyy1, O. O. Salganskiy2 
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2 I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine 

Е-mail: zoomus@franko.lviv.ua. 
 

The peculiarities of growth of seal young’s (Leptonychotes weddellii) on the material collected during 

11th, 14th, 16th Ukrainian Antarctic expeditions (2006-2007, 2009-2010, 2011-2012) within the territory of 

the Argentine Islands (West Antarctica) was investigated. According to the monitoring of L. weddelli pups 

the relatively large body size (131─140 cm) and weight (18─25 kg) were found compare to literature data. 

This can indicate the sufficient food supply for the pregnant females of the species in the waters of the 

archipelago. It was found that daily gain of pups is 3.6 kg on average. The highest absolute and average daily 

gains of the pups during nine day term was from 5 to 7 kg. This shows a strategy of the highest live weight 

gain during the first week after birth that can be explained as the adaptation for another feeding schedule. It 

was found that the majority of pups up to 21 days of age are gaining more than 90 kg of weight. This enables 

them to move on to the water way of life, to dive and to maintain low water temperatures. It was noted that 

the initial terms of birth of seal young’s within the archipelago differ in time (ranging from late August to 

late September) and probably depend on the peculiarities of weather conditions during the spring season. The 

research of growth intensity dynamics of seal young’s enables us to evaluate and determine the quality of 

forage reserve in the region of Archipelago of Argentine Islands. 

Keywords: Antarctica, Weddell seals, pups, growth, forage reserve. 

 

Вперше на матеріалі, зібраному впродовж 11-ої, 14-ої, 16-ої українських антарктичних експедицій 

(2006-2007; 2009-2010; 2011-2012 рр.), з’ясовані особливості росту молоді тюленя Уедделла 

(Leptonychotes weddellii) в межах території Аргентинських островів (Західна Антарктика). Згідно 

дослідження новонароджених L. weddelli встановлено відносно великі розмірні (131─140 см) та 

вагові (18─25 кг) показники цуценят у порівнянні з літературними даними, що свідчить про якісну і 

достатню кормову базу для вагітних самиць в акваторії архіпелагу. Встановлено, що добовий приріст 

ваги новонароджених в середньому становить 3,6 кг. Зазначено найвищі показники середньодобового 

і абсолютного приросту молоді впродовж дев’ятидобового терміну від 5 до 7 кг. Це свідчить про 

стратегію максимального набору маси тіла в перший тиждень після народження, як адаптацію до 

переходу на інший режим годування самицями. З’ясовано, що більшість цуценят до 21-добового віку 

набирають масу понад 90 кг. Це надає їм змогу переходити до водного способу життя, вчитися 

пірнати і витримувати низькі температури води. Встановлено, що початкові терміни народження 

молоді тюленя Уедделла в межах архіпелагу не є однаковими (коливаються від кінця серпня до кінця 

вересня) і ймовірно залежать від особливостей зміни погодних умов упродовж весняної пори. 

Дослідження інтенсивності динаміки росту молоді тюленя Уедделла дозволяє оцінити і з’ясувати 

якість кормової бази в районі архіпелагу Аргентинських островів. 

Ключові слова: Антарктика, тюлень Уедделла, новонароджені, ріст, кормова база. 

 

Практика сучасного природокористу-

вання потребує розроблення наукової теорії 

та дієвих заходів охорони, раціонального 

використання і подальшого збільшення 

чисельності морських ссавців, які є на межі 

зникнення. Це можливо здійснити лише ґру-

нтовно дослідивши усі особливості біології 

та аутекології цих унікальних ссавців, які 

набули особливих адаптацій для існування в 

екстремальних умовах Антарктики.  

Предки китоподібних і ластоногих в 

далекому минулому жили на суходолі. З 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22I.+Parnikoza%22
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переходом у водне середовище, вони зміни-

лися і в процесі тривалої еволюції пристосу-

валися до життя у воді. При цьому вони збе-

регли всі головні ознаки ссавців ─ легеневе 

дихання, теплокровність, живородіння і 

вигодовування дитинчат молоком. Найваж-

ливішими факторами, що обумовлювали 

зміни були кліматичні умови. Існування в 

екстремальних умовах змінили у них вели-

чину і будову тіла, специфіку шкірного пок-

риву, кількість та особливості розподілу 

жиру. 

Теріофауна прилеглих територій Україн-

ської антарктичної станції «Академік Вер-

надський» мало вивчена. У літературі є 

окремі фрагментарні дані щодо деяких лас-

тоногих і китоподібних цього регіону, що 

зібрані головним чином біологами-зимівни-

ками інших спеціальностей. Систематичні 

дослідження теріофауни цього регіону були 

розпочаті під час 11 і 14 українських антарк-

тичних експедицій [1, 8, 9] і продовжені під 

час 16 УАЕ [12]. 

Тюлень Уедделла (Leptonychotes wedde-

llii) є представником ссавців, який розповсю-

джений у найпівденніших широтах Антарк-

тики. Він є одним з найбільших тюленів. 

Дорослі особини сягають довжини до 320 см, 

але зазвичай, мають довжину тіла приблизно 

260 см і масу до 400 кг. Потужний жировий 

шар ─ одне з найважливіших пристосувань 

тюленя до низької температури повітря (що 

опускається в деяких районах до ─56˚С) і 

температурі води до ─2,2˚С. Жировий шар 

служить тюленеві не тільки терморегуля-

тором, але й живильним резервом [7, 11].  

Мета досліджень полягала у з’ясуванні 

особливостей збільшення ваги молоді тюле-

нів Уедделла від народження до 21-добового 

віку. Ці дослідження мають як наукове, так і 

практичне значення, оскільки особливості 

росту тюленів в екстремальних умовах 

Антарктики, суттєво відрізняються від таких 

у ссавців на інших територіях. Саме здат-

ність до інтенсивного нарощування маси тіла 

є одним з основних пристосувальних явищ 

тварин у дикій природі [3]. Дослідження 

інтенсивності динаміки росту молоді тюленя 

Уедделла дозволить оцінити і з’ясувати 

якість кормової бази в районі архіпелагу 

Аргентинських островів, оскільки тюлень 

Уедделла належить до видів «індикаторів» 

поширення та чисельності криля в цьому 

регіоні [7, 8]. 

 

Матеріали й методи 

Досліджуваний матеріал збирався на 

території архіпелагу Аргентинські острови 

впродовж 11, 14, 16 українських антарктич-

них експедицій (2006-2007; 2009-2010; 2011-

2012 рр.) у відповідності до завдань Дер-

жавної цільової науково-технічної програми 

досліджень в Антарктиці на 2002-2010 та 

2011-2020 рр. 

Архіпелаг Аргентинські острови розмі-

щений в тихоокеанському секторі Антарк-

тики в західній частині Антарктичного 

півострова між 65о13’-65о16’ пд.ш. та 64о10’-

64о20’ зах.д., в 142 км північніше південного 

полярного кола, яке проходить по 66о33’ 

пд.ш. Ланцюг островів тягнеться з півден-

ного сходу на північний захід в 5-7,5 км від 

землі Грейама Антарктичного півострова. 

Від півострова він відділений протокою 

Пенола. Загальна площа архіпелагу займає 

всього близько 3,5 км2. Завдяки вдалому 

розміщенню архіпелаг слугує своєрідним 

рефугіумом для ластоногих [3]. 

Загалом впродовж трьох експедицій було 

досліджено особливості росту 9 самців і 14 

самиць цуценят тюленя Уедделла. Контро-

льні зважування проводили з моменту наро-

дження тюленя до досягнення ним 21-добо-

вого віку, так як через 20-25 діб новонаро-

джені починають линяти і впродовж місяця 

набувають яскравого забарвлення дорослої 

особини. Зважування повторювали кожну 

третю добу підвісними вагами з максималь-

ним навантаженням ваг до 100 кг (ціна поді-

лки 0,5 кг). Закінчували зважування цуценят 

при досягненні ваги близько 90-100 кг і за 

отриманими даними визначали їх живу масу 

в різні періоди росту, а також абсолютні і 

середньодобові прирости. Разом з тим, спо-

стерігали за поведінкою самиць і потомства 

упродовж усього часу досліджень. Отримані 

дані обробляли статистично за загальноп-

рийнятими методиками [4, 5, 6]. 

 

Результати досліджень й обговорення 

В даній роботі ми вирішили порівняти 

результати дослідження особливостей росту 

молоді тюленя Уедделла за весняні сезони 

2006, 2009, 2011 рр. Зазвичай народження 

молоді Уедделла відбувається у вересні-лис-

топаді. На території Аргентинських островів 

у весняний сезон 2006 р. народження пер-

шого тюленя відбулося 13 вересня, останній 
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з’явився на світ 9 жовтня. У 2009 р. перший 

тюлень народився 20 вересня ─ 14 жовтня. І 

упродовж весни 2011 р. народження цуценят 

відбувалося з 28 серпня по 10 жовтня. Як 

видно початкові терміни народження молоді 

цього виду тюленя не є однаковими і ймові-

рно залежать від особливостей зміни погод-

них умов під час весняного сезону. 

Зокрема, упродовж сезонів 2006-2007 та 

2009-2010 рр. чітко прослідковується залеж-

ність, що першими зазвичай народжуються в 

ранні строки самці, а пізніше самиці. Завдяки 

зважуванню цуценят Уедделла у сезон 2006 

рр. було з’ясовано, що всі сім новонародже-

них, з яких 4 самці та 3 самиці, мали добовий 

приріст від 3 до 5 кг. При народженні маса 

тіла коливалася в межах від 20 до 25 кг. 

Швидкий набір ваги відбувається саме в 

перший тиждень народження. Лактаційний 

період тривав упродовж 6-7 тижнів. Наші 

спостереження показали, що через два тижні 

молодь вже вчиться плавати, занурюючись 

на 2-3 хв. під воду в лунці в очікуванні мате-

рів, які залишають малих і йдуть на годівлю 

в океан. На 7-мий тиждень цуценята пірнали 

і залишатися під водою до 5 хв, вони вже 

частково переходили на самостійне харчу-

вання. Однак, як виключення, ми спостері-

гали молодь, яка вже харчувалася самос-

тійно, але трималася біля матері, і частково 

продовжувала живитись материнським 

молоком. 

На території Аргентинських островів у 

весняну пору 2009 р. нами був повністю від-

знятий на відео процес народження тюленя 

Уедделла. Пологи тривали 15 хв. від початку 

відходу вод. Плацента вийшла із самиці за 

півгодини після пологів. З дев’яти новонаро-

джених тюленів сім народилися на кризі 

протоки Skua Creek між островами Вінтер та 

Скуа в поруч з старою будівлею станції 

Ворді Хаус. Два інші цуценята народилися, 

ймовірно, на інших островах архіпелагу і з 

самицями перепливли в район протоки Stella 

Creek вже в кінці періоду лактації. У всіх 

дев’яти самиць народжувалося по одному 

цуценяті. Загалом в цьому сезоні народилося 

6 самиць та 3 самці.  

Встановлено, що добовий приріст ваги 

цуценят в середньому становив 3,5 кг. Шви-

дкий набір ваги відбувається саме в перший 

тиждень народження від 5 до 7 кг. Як виня-

ток, максимальний приріст маси тіла з 9 по 

11 добу був зафіксований у новонародже-

ного самця під номером А№23, що становив 

10,6 кг на добу. Це було пов’язано з індиві-

дуальною особливістю поведінки цуценяти, 

яке у період відсутності матері, завдяки 

своїй активності, живилося молоком інших 

лактаційних самиць наявних в цей період на 

березі. Така активна поведінка щодо жив-

лення цуценяти дозволила йому в максима-

льно короткі строки набрати вагу до 21-го 

періоду понад 100 кг 

Упродовж весняного сезону 2011 р. дос-

лідження проводилися на 2-х новонародже-

них самцях і 5-ти самицях. Зокрема, Безпо-

середньо перед пологами, кінець серпня – 

початок вересня, перші особини почали 

виходити на засніжені береги островів Він-

тер та Скуа і розташовуватися недалеко від 

урізу води. Деякі самиці трималися на при-

паї, але недалеко від берега, і перед почат-

ком пологів виходили на сушу. Ймовірно це 

робилося для збереження майбутнього 

потомства від різкої зміни льодоставу. 

У період найбільшої кількості пологів, 

кінець вересня – початок жовтня, самиці 

утворили невеликі за чисельністю групи, у 

яких нараховували до 10 тварин, як вагітних, 

так і невагітних самиць. 

Найчастіше, перед пологами, самиці зна-

ходилися в районі досліджень упродовж 

декількох діб, але були зазначені випадки, 

коли незареєстровані самиці народжували 

дитинчат через 1-2 години після першої 

появи на березі. Перебіг пологів мав швид-

коплинний характер (в середньому до 30 хв.) 

і не завжди супроводжувався передродовими 

ознаками (виділення молозива, видимі 

перейми, тощо). 

В результаті проведених досліджень 

встановлено, що новонароджені за 12 годин 

виконують до 70 підходів до соску матері. 

Їхні розміри швидко збільшуються. Вперше 

самиця залишає цуценя і йде харчуватися в 

океан не раніше ніж за тиждень. До цього 

часу вона голодує і постійно знаходиться 

біля малюка. В міру росту цуценята стають 

спокійнішими і швидко додають у вазі. 

Самиці починають частіше залишати їх на 

самоті, виходячи у відкриті води для пошуку 

корму. Жива маса цуценят при народженні є 

майже однаковою (табл.). Коефіцієнт мінли-

вості цієї ознаки досить низький і становить 

8%. Винятком є самець «Льоша», у якого 

маса при народженні була 22 кг, але за 

період дослідження вона наблизилася до 
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середньої маси для групи, тобто подальший 

ріст був менш інтенсивний. Самець «Пер-

вак» не відрізнявся при народженні великою 

вагою, але абсолютні прирости живої маси в 

період досліджень були найвищими для 

групи. Його жива маса в період від 6 до 9 

добового віку збільшилася на 21 кг, тобто 

його приріст за добу становив 7 кг. Аналогі-

чні приріст маси тіла був зазначений у сезоні 

2009 року. 

 

Табл. Динаміка маси тіла молоді Leptonychotes weddellii від народження  

до 21-добового віку, кг 

Ім’я Стать 
Дата  

народження 

Вік (діб) 

1 3 6 9 12 15 18 21 

Первак ♂ 28.08.11 19 26 45 66 74 86 - - 

Маша ♀ 17.09.11 18 29 34 43 46 57 63 70 

Віра ♀ 18.09.11 21 31 48 59 66 73 87 98 

Аня ♀ 23.09.11 19 30 47 56 61 73 86 96 

Льоша ♂ 23.09.11 22 35 43 50 60 68 76 84 

Гаєчка ♀ 03.10.11 18 25 31 - 42 - 55 - 

П’ятнишко ♀ 10.10.11 21 26 31 39 47 -  - 

М ± n 19,7 28,9 39,9 52,2 56,6 71,4 73,4 87,0 

 1,6 35 18,4 10 11,8 10 14 13 

Cv,% 8 12 46 19 21 15 19 15 

Діапазон варіації, кг 18-22 25-35 31-48 39-66 42-74 57-86 55-87 70-98 

 

Серед самиць найбільші абсолютні при-

рости мали «Віра» і «Аня» за всі дати зважу-

вання, хоча при народженні жива маса 

«Віри» була на 2 кг вища ніж у «Ані». Зазна-

чене відставання в рості «Гаєчки» і 

«П’ятнишка», незважаючи на те, що при 

народженні їх жива маса не відрізнялась від 

інших новонароджених тюленів. Найвищий 

коефіцієнт мінливості абсолютних приростів 

у групі спостерігали у 6-добовому віці. 

Більш наочно показники росту молоді 

тюленя Уедделла представлені на рисунку. 

Як бачимо, спостерігається загальна законо-

мірність, при якій із збільшенням живої маси 

тварини відносні прирости зменшуються 

криві всіх показників мають ступінчастий 

характер. Спостерігаються критичні періоди 

як збільшення так і зниження маси тіла, осо-

бливо цей прояв характерний від 3 до 9 діб і 

нерівномірно з 12 до 18 добового віку. 

Якщо вважати, що тварини знаходилися в 

однакових умовах, важко пояснити це 

явище. Можна тільки припустити, що це 

пов'язано з певними перебудовами організму 

або впливом зовнішніх чинників на молодий 

організм. У домашніх тварин зазвичай пере-

пади в приростах бувають при переході на 

інший вид кормів [2, 6]. 

У самиць тюленів жир витрачається в 

період народження і вигодовування потомс-

тва. Зростання цуценяти в перші тижні 

життя, як у всіх ссавців, відбувається тільки 

за рахунок молока матері. Завдяки високій 

жирності молока (до 42%) і частих годувань 

дитинча швидко збільшує свою вагу. Вста-

новлено найвищі показники середньодобо-

вого і абсолютного приросту впродовж 

дев’ятидобового терміну, свідчать про стра-

тегію максимального набору маси тіла в 

перший тиждень після народження. 

Це дозволяє самиці-матері залишати своє 

маля після тривалого тижневого голоду-

вання, щоб мати змогу поживитись в океані і 

поповнити свої енергетичні втрати після 

пологів. У цуценяти з більшою масою тіла 

більше шансів вижити, під час різкої зміни 

погоди і тривалій відсутності матері. Мож-

ливо тому зазначено найвищий коефіцієнт 

мінливості абсолютних приростів молоді у 6-

добовому віці. Зокрема, маса тіла цуценят 

від народження до 9 діб зростає від 21 до 44 

кг. В середньому приріст становить 3,6 кг за 

добу (табл.). 

Зазначені нами критичні періоди зни-

ження приросту маси, особливо цей прояв 

характерний від 3 до 9 діб і нерівномірно з 

12 до 18-добовго віку. Припускаємо, що саме 

таке тимчасове зниження приросту маси тіла 

пов’язане з частою і тривалою відсутністю 

самиць-матерів, які інтенсивно харчуються 

відновлюючи свій енергетичний баланс після 

пологів. З’ясовано що більшість цуценят до 

21-добового віку набирають масу понад 90 

кг, що дає їм можливість переходити до вод-
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ного способу життя, вчитися пірнати і 

витримувати низькі температури води. 

 

 
Рис. Динаміка маси тіла молоді Leptonychotes weddellii упродовж 21 доби, кг. 

 

Згідно літературних даних молодь 

тюленя Уедделла народжується завдовжки 

120-125 см і важить близько 24 кг. Згідно 

наших спостережень довжина тіла новона-

роджених L. weddelli на території Аргентин-

ських островів коливається в межах від 131 

до 140 см, в середньому вона становить 

135,2±1,2 см. Маса тіла новонароджених 

коливається в межах від 18 до 25 кг. Досить 

великі розміри новонароджених у порівнянні 

з літературними даними, можуть свідчити 

про досить якісну і достатню кормову базу 

для вагітних самиць Уедделла в акваторії 

Аргентинських островів. Враховуючи, що в 

акваторії архіпелагу в раціоні даного виду 

переважає криль (приблизно 70%), а в 

зимово-весняний період перше місце займає 

риба та головоногі молюски [1, 9, 10], можна 

говорити про відносно високу чисельність 

даних кормів у межах досліджуваної терито-

рії 

Висновки 

Новонароджені тюлені Уеддела (Leptony-

chotes weddelli) мають відносно великі роз-

мірні (131─140 см) та вагові (18─25 кг) 

показники молодняку, порівняно з даними 

наукової літератури. Це свідчить про якісну і 

достатню кормову базу для вагітних самиць 

Уеддела в акваторії архіпелагу Аргентинсь-

ких островів. Добовий приріст ваги цуценят 

в середньому становить 3,6 кг. Найбільші 

показники середньодобового і абсолютного 

приросту впродовж дев’ятидобового терміну 

становлять від 5 до 7 кг. Це підтверджує 

стратегію максимального набору маси тіла в 

перший тиждень після народження, як адап-

тацію до переходу на інший режим году-

вання дитинчат самицями. Більшість цуценят 

до 21-добового віку набирають масу понад 

90 кг, що дає їм змогу переходити до вод-

ного способу життя, вчитися пірнати і 

витримувати низькі температури води. Поча-

ткові терміни народження молоді тюленя 

Уедделла в межах архіпелагу не є однако-

вими (коливаються від кінця серпня до кінця 

вересня) і, ймовірно, залежать від особливо-

стей зміни погодних умов під час весняної 

пори. Дослідження інтенсивності динаміки 

росту молоді тюленя Уедделла дозволяє про-

гнозувати достатні обсяги і якість кормової 

бази в районі архіпелагу Аргентинських ост-

ровів, основу якої становить криль. 
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Досліджено процес міграції рухомих форм Плюмбуму, Кадмію, Меркурію та Цинку із ґрунту в с.-

г. рослини кормового призначення в локальній зоні техногенного навантаження. Було досліджено, що 

нагромадження важких металів у ґрунті має сезонний характер. За міграцією важких металів у сис-

темі ґрунт-рослина, в умовах експерименту, встановлено, що вищі рослини володіють здатністю до 

селективного поглинання або стійкості до їх нагромадження. 

Ключові слова: важкі метали, ґрунт, рослина, трофічний ланцюг, міграція, фуражні культури.  
 

Погіршення стану довкілля в Україні є на 

сьогодні однією з найгостріших соціально-

економічних проблем, що прямо чи опосере-

дковано стосуються кожної галузі господар-

ського комплексу. Аграрна галузь перебуває 

в умовах постійного зростання техногенного 

навантаження. Антропогенна діяльність 

супроводжується розсіюванням значної кіль-

кості хімічних елементів, залучених до міг-

раційного процесу. Особлива роль серед них 

належить важким металам, які є високоток-

сичні і можуть впливати на живі організми 

навіть у малих концернтраціях [1].  

В умовах прогресуючого техногенного 

навантаження на довкілля однією із актуаль-

них і пріоритетних проблем агроекології є 

моніторинг важких металів у системі “ґрунт-

рослина-корм” – основної ланки трофічного 

ланцюга. Важкі метали, що надходять до 

ґрунту у вигляді різноманітних хімічних 

сполук, можуть нагромаджуватися в ньому 

до високих концентрацій, небезпечних для 

нормального функціонування ґрунтової 

біоти [2]. Нагромадження рухомих форм 

полютантів у ґрунті та кормових культурах 

знижує біологічну цінність рослинної та тва-

ринної продукції, що в кінцевому результаті 

негативно впливає на здоров’я людей. 

Ґрунт є одним з основних накопичувачів 

важких металів у біосфері. Важкі метали, як 

правило, концентруються в приповерхньому 

шарі ґрунту 0-10 (20) см, де вони присутні як 

у формі обмінних йонів, так й необмінній, 

міцно зафіксованій ґрунтовим поглинаючим 

комплексом формі. На відміну від інших 

полютантів, здатних розкладатися під дією 

фізико-хімічних і біотичних факторів або 

виводитися із ґрунту, важкі метали зберіга-

ються в ньому тривалий час [3]. Надалі важкі 

метали можуть мігрувати та акумулюватися 

в рослинах.  

Підвищена кількість важких металів у 

рослинах призводить до перевищення фізіо-

логічно-толерантного рівня, який спричинює 

деструктивні зміни в процесі росту рослин 

[4, 5]. Нагромадження важких металів у 

вегетативній частині кормових культур без 

помітних зовнішніх проявів пригнічення, 

може стати причиною контамінації продукції 

тваринництва [6]. Однак слід відзначити, що 

рівень їх накопичення у рослинах різних 

видів не є однаковим. Акумулятивна здат-

ність рослин залежить від багатьох факторів: 
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вологості, температури, типу ґрунтового 

покриву тощо. Слід також підкреслити, що 

процес міграції важких металів з ґрунту в 

рослини певною мірою залежить від концен-

трації їх рухомих форм у ґрунті. Механізм 

надходження хімічних елементів у рослини, 

в тому числі важких металів, пояснює нау-

ково обґрунтована система бар’єрно-без-

бар’єрного накопичення [7]. Суть її полягає в 

тому, що рослини поглинають хімічні елеме-

нти вибірково відповідно до їх біологічних 

особливостей.  

Існує корелятивний зв’язок між вмістом 

важких металів у ґрунті і рослинах. Він збі-

льшується, коли метали знаходяться у рухо-

мій водорозчинній формі. Найвищу рухли-

вість важких металів спостерігаємо у кислих 

ґрунтах, оскільки в кислому середовищі 

слабо розчинні оксиди металів і фосфати 

переходять у йонну форму, яка легко досту-

пна рослинам. Збільшення кислотності ґру-

нту на 1,8-2,0 одиниці призводить до збіль-

шення рухливості йонів Плюмбуму в 3-6 раз, 

Цинку – в 3,8-5,4 рази, Кадмію – в 4-8 раз, 

Купруму – в 2-3 рази, що у свою чергу прис-

корює проникнення йонів важких металів у 

рослини.  

За останні роки появились повідомлення 

про нагромадження деякими рослинами 

важких металів, що містяться в атмосфер-

ному повітрі, при чому ступінь акумуляції 

залежить від ступеня забруднення повітря 

[8]. Нижчі і вищі рослини можна успішно 

використовувати як індикатори забруднення 

навколишнього середовища. Досліджено 

прямий корелятивний зв’язок між рівнем 

Цинку і Плюмбуму в оточуючому середо-

вищі та нагромадженням їх листками рос-

лин. Через зелені частини рослин проходить 

виділення важких металів у складі фітонци-

дів, які захоплюються вітром або змиваються 

дощем. Площа 1 м2 рослинного покрову 

впродовж року може виділити до 5 г Плюм-

буму. 

У зв’язку з цим, наукову та практичну 

актуальність становить дослідження вмісту 

важких металів у ґрунті, рослинах, вироще-

них в окремих біогеоценозах і вивчення 

закономірностей їх міграції та акумулювання 

основними фуражними сільськогосподарсь-

кими культурами. Доцільність таких дослі-

джень обумовлена необхідністю корекції 

кругообігу важких металів у довкіллі та 

зменшенні екологічного напруження в 

окремих ланках трофічного ланцюга.  

Мета нашої роботи – з’ясувати особливо-

сті нагромадження рухомих форм Cd, Pb, Hg, 

та Zn в орному шарі ґрунтів сільськогоспо-

дарського призначення, прилеглих до Мико-

лаївського цементного заводу, та встановити 

закономірності міграції важких металів й 

накопичення рослинами кормових культур. 

Матеріали й методи 

Дослідження проведено у виробничих 

умовах на полях ТзОВ “Зубра” і присадиб-

них ділянках сіл Розвадів, Устя та Дроговиж 

Миколаївського району Львівської області. 

Сільськогосподарські угіддя безпосередньо 

прилягають до території Миколаївського 

цементно-гірничого комбінату, який є поту-

жним джерелом викидів у атмосферу токси-

чних хімічних елементів, радіус забруд-

нення, що перевищує ГДК, понад 15 км. 

Максимальні величини забруднення повітря 

цементним і клінкерним пилом коливаються 

в межах 1,68-3,10 мг/м3. 

Середні зразки ґрунту відбирали з повер-

хні незораного шару ґрунту (0-10 см) за 

апробованою сіткою (масштаб 1:50000) на 

віддалі між точками відбору в основному 0,5 

км, а також відповідно з вимогами до від-

бору проб у випадку загальних і локальних 

забруднень. Екстракцію рухомих форм Кад-

мію, Плюмбуму, Меркурію і Цинку викону-

вали 1 М розчином HNO3 [9]. Для цього зра-

зки ґрунту 5 г, зважених з точністю до 0,1 г 

поміщали в конічну колбу 250 см3, сюди 

доливали 50 см3 1 М HNO3 (1:10). Колби із 

наважками збовтували на ротаторі (1 год), 

настоювали (1 добу) і фільтрували через зне-

золений фільтр, попередньо змочений 1 М 

HNO3. 

Водневий показник (рН) ґрунту визна-

чали за уніфікованим методом Аринушкіна: 

10 г повітряно-сухого ґрунту пересівали 

через сито діаметром 1 мм, поміщали в 

колбу ємністю 50-100 мл і доливали 25 мл 

дистильованої води. Колбу щільно закри-

вали, збовтували 5 хв і визначали рН суспен-

зії потенціометричним методом. Мінераліза-

цію відібраних зразків сільськогосподарсь-

ких рослин вважали завершеною, коли попіл 

був білим, без обвуглених частинок згідно з 

ГОСТом 26929-86. Вміст рухомих форм 

важких металів: Cd, Pb, Hg, та Zn визначали 

методом атомно-абсорбційною спектрофо-
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тометрією, використовуючи режим адсорбції 

в повітряно-ацетиленовому полум’ї на спек-

трофотометрі AAS – 30 [9]. 

Одержані дані обробляли математично за 

загальновизнаними методами варіаційної 

статистики [10]. Вірогідність відмінностей 

між показниками дослідної і контрольної 

групи оцінювали за допомогою t-критерію 

Стьюдента. 

Результати й обговорення 

В ході проведених досліджень було вста-

новлено, що вміст токсичних металів у дос-

ліджуваних зразках ґрунтів зменшується із 

збільшенням відстані від джерела техноген-

ного забруднення, тобто проходить міграція 

важких металів відповідно до закономірнос-

тей розповсюдження їх у горизонтальному 

напрямку. Однак, концентрація досліджува-

них рухомих форм важких металів у ґрунтах 

присадибних ділянках сіл Розвадів, Устя та 

Дроговиж, які знаходились на відстані від 2 

до 10 км від Миколаївського цементного 

заводу значно перевищувала гранично допу-

стимі концентрації (ГДК за Бердій та ін, 

1999). 

Концентрація Цинку в усіх зразках ґрун-

тів перевищувала ГДК, максимальна концен-

трація зафіксована у ґрунтах 2-ох кілометро-

вої зони, що перевищувала у 1,98 рази ГДК. 

Підвищений вміст Цинку в кормових куль-

турах може спричинювати мутагенну та 

гонадотоксичну дію, яка супроводжується 

зниженням репродуктивних функцій тварин. 

Плюмбум – один із пріоритетних забруд-

нювачів, який підлягає першочерговому кон-

тролю, є кумулятивною отрутою. Під його 

дією порушується відтворна здатність, син-

тез гему, процеси проліферації та диференці-

ації клітин кісток і хрящів. Коливання рухо-

мих форм Плюмбуму у дослідних ґрунтах 

знаходились в межах 8,75-17,8 мг/кг, що 

були вищими у 1,45 та 2,96 рази за ГДК, 

характерно, що із збільшенням відстані від 

джерела забруднення його рівень знижу-

ється. 

Вміст рухомих форм Кадмію у дослідних 

ґрунтах перевищує ГДК у 3-6 рази. При 

цьому значне нагромадження даного токсич-

ного елементу спостерігається в усіх дослід-

них зразках ґрунту. Якщо врахувати підви-

щену здатність Кадмію до кумуляції і те, що 

період піврозпаду його в ґрунті понад 1000 

років, стає зрозумілим, яку небезпеку здо-

ров’ю тваринам та людям може він завда-

вати. Від значного надходження в організм 

Кадмію, розвиваються незворотні ураження 

нирок, порушується синтез білка та вітамін-

ний баланс. Кадмій пригнічує фосфорно-

кальцієвий обмін, а також впливає на мета-

болізм деяких мікроелементів, таких, як Zn, 

Cu, Mn, Se тощо. 

Рухомі форми Меркурію в ґрунтах були 

вищі за ГДК, хоча зі збільшенням відстані 

від джерела забруднення її вміст зменшу-

ється з 5,91 до 3,31 мг/кг. Меркурій, а особ-

ливо його органічні сполуки уражають 

центральну нервову систему, спричинюють 

ембріотоксичну і гонадотоксичну дію, про-

являють канцерогенез, а також активують 

перекисне окиснення ліпідів. 

Надмірна кількість важких металів у дос-

ліджуваних ґрунтах негативно впливає на 

структуру і функції екосистем, змінюючи 

ґрунтовий біоценоз, функціонування якого 

підтримує родючість ґрунтів. Антропоген-

ний вплив на ґрунт супроводжується пору-

шення кислотно-основної рівноваги в бік 

підкислення ґрунтів із рН 6,12 (10 км відс-

тань від джерела забруднення) до рН 5,78 (2 

км відстань від джерела забруднення). Це 

призводить до поглиблення деградації важ-

ливих біологічних процесів природного ком-

плексу біоценозу, порушує самовідновлення 

екосистеми та створює передумову до знач-

ної міграції йонів важких металів трофіч-

ними ланцюгами. Із підвищенням кислотно-

сті збільшуються доступні для рослин рухомі 

форми йонів важких металів і відповідно 

підвищується їх трансформація у вегетати-

вну частину кормових культур. 

Поряд з цим, вміст важких металів у ґру-

нті має сезонні особливості. Найвищі конце-

нтрації металів-токсикантів у дослідних зра-

зках ґрунту були досліджені зимою, а най-

нижчі влітку (табл. 1). Весною й восени кон-

центрація рухомих форм Плюмбуму, Кадмію 

і Меркурію були близькими, однак їх рівні 

були вищими за ГДК. Якщо концентрацію 

важких металів взимку взяти за 100%, то їх 

вміст восени, влітку й весною відповідно 

становитиме за Цинком: 82,0; 75,9; 43,4%; за 

Плюмбумом: 84,8; 73,5; 82,3%; за Кадмієм: 

90,0; 67,1; 88,5% та за Меркурієм: 86,4; 73,9; 

88,3%.  

Зменшення рівня рухомих форм металів 

безпосередньо позв’язано із вегетаційним 

періодом розвитку рослин, у процесі якого 
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важкі метали інтенсивно мігрують у вегета-

тивну частину рослин. Найвища концентра-

ція досліджуваних токсичних речовин у ґру-

нті зареєстрована в умовах низької швидко-

сті повітря, підвищеної вологості. З поси-

ленням вітру та зниженням вологості вміст 

важких металів значно зменшується. У холо-

дну пору року ступінь забруднення вищий, 

ніж у теплу пору. 

 

Табл. 1. Сезонна динаміка вмісту важких металів 

у досліджуваних ґрунтах (мк/кг сухого ґрунту, М  m, n = 6) 

Місяць Цинк Плюмбум Кадмій Меркурій 

Квітень 57,084,12* 15,940,78* 0,620,03* 5,090,05* 

Липень 46,423,38* 14,231,57* 0,470,03* 4,260,02* 

Жовтень 50,202,32* 16,410,67* 0,630,04* 4,980,07* 

Січень 61,101,76* 19,341,08* 0,700,01* 5,760,05* 

ГДК** 23,0 6,0 0,1 2,1 

Примітка: * – зміни показників, що вірогідні відносно ГДК (P≤0,05);  

** – за даними Бердія, Джегерея і Кидасюка та ін. (1999). 

 

Дослідження міграції важких металів у 

системі ґрунт – рослина залежно від сезону 

року наведено у табл. 2. Встановлено, що 

забруднені ґрунти досліджуваними важкими 

металами в концентраціях, вище ГДК спри-

чинюють значну кумуляцію останніх у біо-

масу сільськогосподарських рослин. Кормові 

культури, які відносяться до різних видів і 

родин, характеризуються різною толерантні-

стю до підвищеного рівня рухомих форм 

важких металів у ґрунті.  

 

Табл. 2. Нагромадження важких металів кормовими культурами залежно від сезону року 

(мг/кг натурального корму, М  m, n = 6) 

Корм Місяць Pb Cd Hg Zn 

Сіно VII 5,650,31 0,500,03* 0,140,01* 70,51,38* 

Солома VII 6,460,30* 0,520,03* 0,240,01* 72,43,40* 

Кукурудза на 

силос 

IV 4,470,27 0,290,01 0,090,01 35,31,26* 

VII 12,90,91* 0,590,03* 0,250,01* 52,11,66 

З. маса люцерни IV 3,400,27* 0,260,01* 0,090,009 51,71,35 

VII 3,590.03* 0,300,02 0,110,02 60,71,22* 

З. маса пасо-

вища 

IV 3,410,09* 0,250,01* 0,10,008 70,41,06* 

VII 5,160,18 0,530,03* 0,210,02* 84,42,36* 

Гичка ц. бур. VII 14,10,92* 0,740,09* 0,460,03* 52,92,94 

З. маса коню-

шини 

IV 4,960,02 0,810,01* 0,150,01* 69,91,68* 

VII 5,810,20* 0,890,01* 0,140,008* 69,11,55* 

ГДК 5,0 0,3 0,1 50,0 

Примітка: * – зміни показників, що вірогідні відносно ГДК (P≤0,05);  

ГДК – за даними Таланова Г. А., Хмелевського Б. Н., 1991. 

 

Зелена маса конюшини та гичка цукрових 

буряків найбільше акумулюють Кадмій; 

кукурудза – Плюмбум; злакові кормові куль-

тури – Цинк; солома пшенична й гичка цук-

рових буряків – Меркурій. Нагромаджені 

важкі метали викликають токсичні ефекти як 

у самих рослинах, так й у тварин, які їх спо-

живають. 

Спостерігається закономірна тенденція до 

підвищеної акумуляції важких металів веге-

тативною частиною кормових культур влітку 

порівняно з весною, що, насамперед, зумов-

лено тривалістю вегетації. Кумуляція мета-

лів-токсикантів стеблами кукурудзи літом 

перевищувала нагромадження Плюмбуму, 

Кадмію, Меркурію та Цинку відповідно у 

2,8; 2,0; 2,7 та 1,4 рази порівняно з весною. У 

досліджуваній масі люцерни першого і тре-

тього укосів також спостерігається незначне 

збільшення важких металів влітку, а саме 
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концентрація рухомих форм Кадмію, Плюм-

буму, Меркурію та Цинку відповідно була 

вищою на 5,5; 15,3; 22,2 та 17,4%.  

Дослідження зеленої маси конюшини 1-

го та тре3-го укосів показали, що акумуляція 

Плюмбуму та Кадмію влітку (в липні) була 

вищою на 3,0 і 9,8%, а Меркурію та Цинку, 

навпаки, нижчою на 7,1 та 1,1%. Грубі корми 

(сіно і солома), а також гичка цукрових 

буряків за дослідженими металами-токсика-

нтами перевищували ГДК. Концентрація 

важких металів у зеленій масі пасовища на 

початку випасу (квітень) була в межах ГДК, 

однак вміст рухомих форм Цинку був вищим 

на 23,7%. У середині літа (липень) всі дослі-

джувані важкі метали перевищували ГДК. 

Це, можливо, пов’язано з довшим періо-

дом вегетації, додатковим надходженням 

важких металів з атмосферними опадами та 

повітрям, а також збільшенням їх кількості 

за рахунок екскрементів тварин, які випаса-

лися на пасовищах. Із усіх досліджуваних 

зразків кормів, в умовах нашого експериме-

нту, зелена маса люцерни була найбільш 

стійкою культурою до контамінації важкими 

металами. 

Коефіцієнти акумуляції важких металів 

рослинами сільськогосподарських культур в 

умовах локального антропогенного наван-

таження наведені у табл.3. Більшість проми-

слових викидів – це суміш токсичних речо-

вин, які можуть діяти як незалежно один від 

одного, так й вступати в різну взаємодію, що 

впливає на ступінь акумуляції та токсичну 

дію окремих елементів на живий організм. 

Це може стосуватися нашого випадку, коли 

коефіцієнт акумуляції Меркурію кормовими 

культурами низький, хоча відомо про високу 

здатність окремих сільськогоподарських 

культур акумулювати цей токсикант. Також 

відомо, що акумулятивна і токсична дія спо-

лук Меркурію. залежить від існуючої взає-

модії з іншими токсичними інгредієнтами. 

Комбінована дія окремих хімічних елементів 

проявляє синергічну дію, підсилюючи нагро-

мадження рухомих форм йонів Меркурію, а 

інші сповільнюють її, проявляють антагоніс-

тичний вплив. 

 

 

Табл. 3. Коефіцієнт акумуляції важких металів с.-г. рослинами,  

які використовуються у живленні тварин 

Об’єкт дослідження 
Метали 

Кадмій Плюмбум Меркурій Цинк 

Сіно 1,06 0,39 0,33 1,51 

Солома 1,01 0,45 0,36 1,55 

Кукурудза на силос 1,25 0,90 0,45 1,12 

Трава люцерни 0,63 0,25 0,13 1,30 

Трава пасовища 1,89 0,36 0,23 1,48 

Трава конюшини 1,12 0,35 0,43 1,81 

Гичка ц. буряку 1,57 0,98 0,50 1,13 
 

Для більшості с.-г. культур існує пропор-

ційна залежність між рівнем рухомих форм 

йонів важких металів у ґрунті та нагрома-

дженням їх рослинами. У стеблах, як пра-

вило, вміст токсикантів у 10-20 разів ниж-

чий, ніж у коренях. Коефіцієнт біологічного 

поглинання важких металів рослинами і, 

зокрема, сільськогосподарськими кормовими 

культурами часто перевищує одиницю. 

Відомо, що окремі рослини мають здатність 

нагромаджувати важкі метали навіть у 

вищих концентраціях, ніж їх вміст у ґрунті. 

Акумуляція важких металів рослинами 

залежить від концентрації металів, рН, вмі-

сту органічних речовин у ґрунті, віку рослин, 

а також від концентрації металів-антагоніс-

тів та інших причин. 

Так, коефіцієнт біотичного поглинання 

Плюмбуму, концентрація якого в ґрунті 

дорівнює 14,23 мг/кг, найвищим був у гичці 

цукрових буряків (0,98) та зразках зеленої 

маси кукурудзи на силос (0,90). У грубих 

кормах він дорівнював 0,45 та 0,39 відпові-

дно. Що стосується зелених мас люцерни, 

конюшини і пасовища, їх кумуляція була 

нижчою. Кадмій в усіх досліджуваних зраз-

ках кормів, крім зеленої маси люцерни, аку-

мулювався з коефіцієнтом акумуляції, біль-

шим за одиницю. 

Коефіцієнт акумуляції Цинку у всіх дос-

ліджуваних с.-г. культурах переважав оди-
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ницю. Злакові культури в період вегетації 

здатні максимально нагромаджувати цинк 

(84,4 мг/кг). Вміст Цинку у бобових культу-

рах (зелена маса люцерни та конюшини) в 

середньому на 13,4–17,9% був нижчим, ніж у 

злакових, що, можливо, пов’язано із значним 

вмістом у бобових фітинових сполук, які 

володіють здатністю пригнічувати всмокту-

вання Цинку. 

Серед усіх досліджуваних культур, зеле-

на маса люцерни та злакових на зелений 

корм мають найменший біологічний коефіці-

єнт акумуляції токсичних металів. Вони є 

найбільш стійкі до нагромадження важких 

металів вегетативною частиною рослин і 

тому, в умовах даного господарства, у струк-

турі посівних площ більшу увагу слід приді-

ляти саме цим культурам, які в умовах 

антропогенного навантаження проявляють 

найменшу толерантність до важких металів. 

Висновки 

Вміст рухомих форм досліджуваних важких 

металів у ґрунтах у радіусі понад 15 км від Мико-

лаївського гірничо-цементного комбінату переви-

щує ГДК. Найвища концентрація досліджуваних 

токсичних речовин у ґрунті зареєстрована в умовах 

низької швидкості повітря, підвищеної вологості 

(холодна пора року). З посиленням вітру та зни-

женням вологості вміст важких металів у грунті 

значно зменшується.  

Акумулятивна здатність кормових рослин 

щодо нагромадження важких металів зале-

жить від їх видових особливостей. Зелена 

маса конюшини та гичка цукрових буряків 

найбільше акумулюють Кадмій; кукурудза – 

Плюмбум; злакові кормові культури – Цинк; 

солома пшенична та гичка цукрових буряків 

– Меркурій. 

У структурі посівних площ більшу увагу 

слід приділяти посівам люцерни та злакових 

на зелений корм, які в умовах антропоген-

ного навантаження більш стійкі до нагрома-

дження важких металів. 
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The study results of potential threats for the cleanness of environment in Skole district (mountainous part 

of Lviv region) caused by the highway "Kyiv-Chop" are presented. The method of dendrophysiological 

indication of the plant is used in the study, which has investigated the indicators of photo optical activity of 

leaf – fluorescent pigment complex tree species that grow in the monitoring objects. Dendroindicational 

analysis has showed a change in environmental quality as a result of autotrophs response to air pollution and 

roadside soil of ecosystems. Specific for certain species functional response has shown a different resistance 

to contamination of tree species in terms of photooptical properties of pigment complex. The proposed 

method allows making an early ascertain for induction of fluorescence in the unseen and unexpected weighty 

technogenic pressure on the functional state of the assimilation system of tree species that are growing in 

stressful conditions. The emissions from vehicles along the highway "Kyiv-Chop" in additional to emissions 

from railway, are actively influencing the functional state of autotrophic component of landscape 

ecosystems, the purity of soils, respectively, and the environment in general. It is recommended to consider 

placing hayfields, pastures, gardens vegetable crops, orchards, etc., taking into account the probability of 

getting transport emissions in food webs of ecosystems. Planning for housing, recreational facilities in a 

relatively clean environment Carpathians should lead the way in order to avoid the negative impact of 

transport communications on human health. 

Key words: natural environment, fluorescence, pigment complex, heavy metals, dendroindicational 

indication  
 

Представлені матеріали дослідження можливої загрози чистоті довкілля Сколівського району 

(гірська частина Львівщини) з боку експлуатації автотраси «Київ-Чоп». Використаний метод дендро-

фізіологічної індикації стану рослин, за яким досліджені показники фотооптичної активності листків 

– флуоресценції пігментного комплексу, деревних порід, що ростуть у точках моніторингу. Дендро-

індикаційний аналіз реагування автотрофів на забруднення повітря і ґрунтів придорожних екосистем 

показав зміну якості довкілля. Видоспецифічна функціональна реакція деревних порід за фотооптич-

ними властивостями пігментного комплексу показала різну їх стійкість до забруднення. Запропоно-

ваний метод індукції флуоресценції дозволяє завчасно впевнитися у невидимому й неочікуваному 

вагомому техногенному тиску на функціональний стан асиміляційного апарату деревних порід, що 

ростуть у «ризикованих» умовах. Викиди автотранспорту уздовж автотраси «Київ-Чоп» разом з 

викидами залізниці, сукупно активно впливають на функціональний стан автотрофних компонентів 

ландшафтних екосистем, на чистоту ґрунтів, а, відповідно, і природного довкілля загалом. Рекомен-

довано продумувати розміщення сіножатей, пасовищ, присадибних городніх культур, садів тощо з 

урахуванням вірогідності потрапляння викидів транспорту у харчові мережі екосистем. Планування 

будівництва житла, відпочинкових комплексів у відносно чистому довкіллі Карпат слід вести так, 

щоби уникнути негативного впливу транспортних комунікацій на здоров’я людини. 

Ключові слова: природне довкілля, флуоресценція, пігментний комплекс, важкі метали, дендро-

фізіологічна індикація  
 

Традиційно досліджуваною реакцією рос-

лин на шкідливі впливи є зміна вмісту хлоро-

філів у листках [8, 2, 3]. За порушення функці-

онального стану клітини в першу чергу змен-
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шується біосинтез хлорофілу a. Проте, вміст 

хлорофілу в більшості видів рослин значно 

перевищує ту межу, яка забезпечує максима-

льне поглинання променистої енергії зеленим 

листям [24]. Тобто, хлорофілу, зазвичай, зав-

жди є значно більше, ніж рослина фізіологічно 

може використати світла. Весь хлорофіл, як і 

пігментний комплекс загалом, ніколи не буває 

продуктивним. Надлишок хлорофілу підтве-

рджується експериментом, в якому доведено, 

що концентрація хлорофілу в кілька відсотків 

від звичайної для листка може забезпечувати 

65–90% нормального поглинання в ділянці 

спектру 520–700 нм [19]. Максимальний вміст 

пігментів є в період повного розвитку моло-

дого листка і він залежить від співвідношення 

темпів їх синтезу і розпаду. Очевидно, що 

кількість хлорофілу не може відображати ні 

інтенсивності фотосинтезу, ні стану пігментної 

системи, ні пристосованості рослини до 

певних умов існування, а лише їх ситуативну 

властивість, на що звертали увагу й інші 

автори [7, 12]. 

Відомо, що у фотохімічних реакціях фото-

синтезу беруть участь синглентно збуджені 

молекули хлорофілу. Частина збудженої енер-

гії втрачається в результаті безвипромінюва-

льного переходу. Частина її використовується 

на запуск хімічних реакцій фотосинтезу (син-

тез АТФ, відновлення НАДФ і т.д.) і певна 

кількість енергії витрачається також у вигляді 

флуоресценції хлорофілу (ФХ). Це є ні від-

бите, ні пропущене світло. Ця енергія – наслі-

док випромінювання, яке утворюється безпо-

середньо в листку [18, 19]. У функціональному 

розумінні у ФХ розглядають два компо-

ненти: 1) фонову флуоресценцію, вихід якої 

мало змінюється за освітлення об'єкту і не 

пов'язаний з функціонуванням електрон-

транспортного ланцюга, але відображає стан 

антенного хлорофілу, та 2) індуковану флуо-

ресценцію, яка і несе інформацію про функ-

ціонування фотосинтетичного апарата. Прак-

тично вся індукована ФХ випромінюється 

ФС II, тоді як вклад від флуоресценції ФС I 

незначний [4, 24].  

За результатами досліджень низки авторів 

[13] встановлено, що в посуху і за азотного 

голодування відбувається пониження ста-

ціонарної енергізованості фотосинтетичних 

мембран, що є причиною зміни параметрів 

флуоресценції листків. У їхньому повідом-

ленні описаний флуорометр для дистанційного 

спостереження за станом рослин. Він реєструє 

індукційні криві флуоресценції листків інта-

ктних рослин. Аналіз інших робіт [10, 12, 14, 

15] дає підставу розглядати флуоресцентні 

властивості як фізичні показники фізіологіч-

ного стану, котрий може відображати функ-

ціональну адаптацію організму до умов зов-

нішнього середовища. 

У відділі інтродукції Ботанічного саду 

НЛТУ України (м. Львів) індукцію флуорес-

ценції листкових пластинок, її реєстрацію і 

вимірювання здійснювали з допомогою одно-

променевого динамічного флуорометра влас-

ної конструкції [9]. За розробленою методи-

кою фіксували графічно на самописці такі 

параметри фотоіндукованої флуоресценції, як 

максимум підйому її кінетичної кривої (Імакс., 

відн. од.), рівень фонової флуоресценції (Іст., 
відн. од.) та тривалість спаду індукованої 

флуоресценції (Тфл, с). Крива, отримана 

авторами, схематично відповідає опубліко-

ваним зображенням багатьох дослідників [6, 

4], отриманим на приладах серійного виго-

товлення різними відомими виробниками.  

Метою нашого дослідження було встано-

влення можливої загрози чистоті довкілля 

Сколівського району з боку автотраси «Київ-

Чоп» за допомогою методу дендрофізіологі-

чної індикації стану рослин, який передбачає 

використання показника фотооптичної акти-

вності листків – флуоресценції пігментного 

комплексу. 

Методика і прилади 

Дослідні об’єкти знаходяться в околиці 

села Дубина (Сколівський р-н на Львівщині), 

з правого боку міжнародної автотраси «Київ-

Чоп». Трансекта маршруту прокладена пер-

пендикулярно шосе. Точки спостереження 

вибрані на віддалі 5 м, 10, 15, 500 і 1500 м 

від полотна дороги. На вказаній відстані від 

шосе відбирали зразки ґрунту з гумусово-

елювіального горизонту для визначення вмі-

сту рухомих форм важких металів за 

стандартними методами, відповідно до 

ДСТУ 4287.2004. Аналізи вмісту елементів 

методом ЦІНАО [11] виконали на базі лабо-

раторії Львівського обласного державного 

проектно-технологічного центру охорони 

родючості ґрунтів і якості продукції («Обл-

держродючість») з використанням атомно-

абсорбційного спектрофотометра С 115-1М в 

полум’ї ацетилен-повітря.З кожної видової 

групи (береза повисла, верба біла і ялина 

європейська) на кожній точці відбору за 
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допомогою телескопічної штанги довжиною 

5 м, згідно зі схемами досліджень (кінець 

весни, середина літа; початок осені), 

відбирали 15-20 типових за розмірами і 

виглядом, здорових листків (10 лапок хвої). 

У зволоженому стані упродовж доби їх 

зберігали в суцільній темряві в холо-

дильнику [2, 3]. Під час вимірювання відби-

рали 10 цілком здорових морфологічно 

однакових листки (хвоїнки). Фіксацію флуо-

ресцентних властивостей кожного зразка 

робили двічі у різних частинах листка чи 

хвої. Отже, повторність загалом становила 

(10×2) 20 вимірювань зразків для кожного 

варіанту досліду. Показник інтенсивності 

флуоресценції фіксували за допомогою 

люмінесцентного мікроскопа Carl Zeiss 

AxioScop A-1, дообладнаного датчиком для 

вимірювання оптичного сигналу і лічильни-

ком, що градуйований у відносних одиницях 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Люмінесцентний мікроскоп (1), дооблад-

наний лічильником фотонів (2) для реєстрації 

інтенсивності флуоресценції листків. 

Результати, обговорення й узагальнення 

У практиці досліджень поширені різномані-

тні методи оцінки стійкості фотосинтетичного 

апарату рослин в умовах трансформованого 

середовища. Для ефективного фотосинтезу та 

подальших метаболічних процесів у зелених 

листках також важливі їх фотооптичні власти-

вості, що є вельми динамічними і залежать від 

різних факторів. Низка дослідників, застосува-

вши метод індукції флуоресценції [2, 3, 5, 10, 

12-15], встановили значну залежність її параме-

трів від зміни екотопів: освітленості, темпера-

тури, водного режиму, сольового стресу, а 

також від впливу на рослини техногенних фак-

торів забруднення. Важливо наголосити, що 

індукована експериментально, флуоресценція 

живих листків дозволяє без порушення натив-

ності об’єкта спостереження досліджувати стан 

довкілля біоіндикаційним методом. Широко 

відомі результати лабораторних вимірювань 

залежностей кінетики фотоіндукованої флу-

оресценції від різних факторів [2, 3]. Після 

вмикання світла флуоресценція підвищу-

ється значно швидше у тіньовитривалих 

видів, а криві індукційних переходів флуоре-

сценції у тіньо- та світлолюбних рослин 

істотно відрізняються між собою. Це, зок-

рема, вказує на значні генетично зумовлені 

відмінності в активності їх фотосинтетич-

ного апарата.  

В повідомленнях про дослідження корот-

кочасних змін швидкості фотосинтезу при 

варіаціях температури та вивченні наслідків 

стресових температур широко використову-

вався метод індукції флуоресценції хлоро-

філу [4, 13, 18]. Так, зниження температури 

значно пришвидшує флуоресценцію і за 

ненасичуючих інтенсивностей діючого сві-

тла підвищує кількість первинних акцепторів 

електронів фотосистеми II, що зумовлює 

наростання рівня змінної флуоресценції [4]. 

Очевидно, це пов'язано із гальмуванням реа-

кції переносу електрона на ділянці ланцюга 

між фотосистемами.  

За даними лабораторії екології Ботаніч-

ного саду НЛТУ України [2] середні параме-

три динамічних кривих індукованої флуоре-

сценції листків двох видів – дуба звичайного 

і клена гостролистого відрізнялися, залежно 

від умов росту дерев. Як показали вимірю-

вання, найбільше коливалася величина інду-

кованого максимуму (Імакс) і найменше – 

рівень фонової флуоресценції (Іст). У міру 

віддалення модельних дерев від найбільш 

несприятливого середовища вулиці просте-

жено підвищення Імакс
680 та Іст

530 у листків 

дуба, клена, а також бука лісового і липи 

серцелистої (табл. 1). 

Обчислення найменшої істотної різниці 

між варіантами досліджень (НІР05) методом 

дисперсійного аналізу дозволяє стверджу-

вати про істотне зниження рівня Імакс та Іст у 

2 

1 
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дуба і клена, а також Імакс у бука лісового, що 

ростуть у насадженнях вулиці.  
 

Табл. 1. Динаміка фонової флуоресценції (Іст
530) 

листків деревних рослин упродовж вегетаційного 

періоду в насадженнях Львова (середнє за 1993-

1994 рр.) [2]. 

Екотопи 
Місяці 

VI VII VIII IX 

Fagus sylvatica 

Ліс 9,30 8,76 7,12 11,10 

Вулиця 9,96 3,80 5,12 3,28 

Fф>Fкр 

Tilia platyphyllos 

Парк 5,33 4,80 4,10 1,60 

Вулиця 5,50 5,04 3,48 1,78 

В екотопах Fф<Fкр; за термінами Fф>Fкр 

Tilia cordata 

Ліс 6,60 6,16 6,92 6,78 

Сквер 18,26 6,10 5,42 5,06 

В екотопах Fф<Fкр; за термінами Fф>Fкр 
 

Упродовж 1996-1997 років здійснені по-

рівняльні дослідження параметрів індукова-

ної флуоресценції у низки видів [3] (табл.2).  
 

Табл. 2. Інтенсивність фотоіндукованої флуоре-

сценції листків дерев в умовах Львова [3]. 

Вид Насадження Імакс, відн. од. 

Robinia  

pseudoacacia 

Парк 

Сквер 

Вулиця 

29,25 ±1,43 

41,50 ± 2,60 

100,8 ± 9,28 

Salix  

alba 

Парк 

Сквер 

Вулиця 

35,25 ± 2,02 

40,75 ± 3,87 

49,00 ± 3,32 

Fraxinus  

excelsior 

Парк 

Сквер 

Вулиця 

22,75 ± 1,29 

36,25 ± 2,95 

30,00 ± 0,71 

Aesculus  

hippocastanum  

Парк 

Сквер 

Вулиця 

29,25 ± 2,65 

25,75 ± 1,55 

21,50 ± 1,09 

Quercus  

robur 

Парк 

Сквер 

Вулиця 

30,25 ± 2,14 

29,00 ± 4,02 

23,33 ± 2,03 

Acer  

platanoides 

Парк 

Сквер 

Вулиця 

51,50 ± 2,95 

46,25 ± 2,69 

25,00 ± 0,81 
  

В акації, верби і ясена спостерігали ріст 

величини Імакс з погіршенням умов життя. 

Менш стійкі за цим показником деревні вид: 

гіркокаштан, дуб і клен. У них з посиленням 

техногенного навантаження Імакс спадала. 

Фонова флуоресценція в акації з погіршен-

ням умов вирощування зростала. Решта 

видів на зміну середовища реагували змен-

шенням цього показника (як верба, гіркока-

штан і клен), або виразно не реагували. Три-

валість спаду флуоресценції зменшувалася з 

погіршенням умов у тих видів, у котрих під-

вищувалася Імакс, як у акації і верби, але в 

інших видів подібних чітких залежностей 

виявити не вдалося. Отже Robinia pseudo-

acacia і Salix alba як дуже світлолюбні види, 

та Fraxinus excelsior як світлолюбний, за 

зміни властивостей середовища (від парку до 

вулиці) активізували фоточутливість листків, 

Aesculus hippocastanum і Acer platanoides як 

тіньовитривалі види, а також Quercus robur 

як світлолюбний за вершиною крони і 

тіньовитривалий з боків, зменшували її за 

інтенсивністю флуоресценції.  

Іншими дослідженнями [5] також 

з’ясовано, що інтенсивність флуоресценції 

листків моху Leskea polycarpa Hedw. у 

центральній частині Львова в 1,5–2 рази 

нижча, ніж на околицях. 

Стан пігментної системи видів липи у 

вуличних екотопах досліджували у Києві 

[14, 15]. Аналізували такі ж параметри флуо-

ресценції листків – інтенсивність (Fmax
680), 

фоновий рівень у різних діапазонах (Fst
680, 

Fst
530) та ін. (табл. 3).  

 

Табл. 3. Параметри флуоресценції  

пігментного комплексу  

видів роду Tilia в екотопах Києва [15]. 

Вид Екотоп 

Флуорес- 

ценція  

Fst
680, відн. од. 

Tilia 
begoniifolia 

пр. Голосіївський 61,2 

вул. Саксаганського 100,0 

контр. – норм. екотоп 91,1 

Tilia  

cordata 

вул. Ковпака 228,6 

контр. – норм. екотоп 87,4 

Tilia 

platyphyllos 

вул. Саксаганського 22,7 

контр. – норм. екотоп 64,7 

Tilia  

tomentosa 

вул. Саксаганського  45,8 

контр. – норм. екотоп 68,4 
 

В усіх дослідних видів спостерігали зміни 

флуоресценції. Найбільшу інтенсивність 

флуоресценції спостерігали у листках Tilia 

begoniifolia (вул. Саксаганського), Tilia 

cordata (вул. Ковпака), у яких рівень дехро-

мації був в межах 50-90% від площі листка. 

Оскільки кількість пігментів у вуличних 

екотопах менша, високий вихід флуо-

ресценції хлорофілу Fmax
680 можна пояснити 

тільки блокуванням реакційних центрів. 
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Отже, депресія функцій пігментного ком-

плексу явно виражена. Найбільша кількість 

неактивних молекул хлорофілів, які не заді-

яні у процес передачі енергії на реакційні 

центри, була зазначена авторами у 

Tilia cordata з найвищим ступенем некрозу 

листкових тканин (вул. Ковпака) [14, 15]. 

Збільшення цих показників пропорційне 

інтенсивності флуоресценції Fmax
680. 

Наші дослідження у Сколівському районі 

Львівщини, який вважають умовно чистим 

ландшафтом [16, 17], стосуються з’ясування 

вмісту важких металів у придорожних біо-

ценозних екосистемах за показниками їх 

вмісту у приповерхневому (0-10 см) пласті 

ґрунтів. Аналіз ґрунтових зразків показав, 

що з наближенням до полотна дороги най-

динамічніше збільшується вміст у них рухо-

мого цинку і кобальту (рис. 2). Їх кількість 

зросла приблизно у шість разів, порівняно з 

віддаленою на 1500 м точкою відбору. 

Дещо менше, але доволі виразно зросли 

концентрації у при поверхневому пласті ґру-

нту інших елементів. Це свідчить про істот-

ний вплив міжнародної автотраси, як дже-

рела викиду відпрацьованих автомобільних 

газів, на чистоту природного довкілля гірсь-

кого регіону Львівщини. Зауважимо, що 

саме на віддалі приблизно 1500 м від дороги 

у с. Дубина знаходиться відпочинковий ком-

плекс «Арніка». 

З наукових джерел [1] можемо судити, що 

ситуація із рівнем забруднення передгірських 

ґрунтів у Сколівському районі не є катастро-

фічною. Уздовж шосе М-07 «Київ-Ковель-

Ягодин» в околиці Ковеля (Волинь) у дерново-

підзолистих ґрунтах на відстані 10 м від поло-

тна міститься у 8 разів більше фонового рівня 

рухомого свинцю, у 5 – цинку, у 4 – міді і т.д. 

Свинець і мідь у цих дослідженнях на Кове-

льщині у майже три і два рази перевищує ГДК 

для дерново-підзолистих ґрунтів. 

 Проте, важливо з’ясувати, чи чинить 

який-небудь вплив невеликий рівень забруд-

неності придорожних ландшафтів на компо-

ненти місцевих екосистем. Для цього ми 

застосували дендроіндикаційний метод моні-

торингу стану довкілля [2, 3, 9], суть якого у 

дослідженні фотооптичної активності асимі-

ляційного апарату деревних рослин у різних 

за сприятливістю екотопах. 
 

 
 

Рис. 2. Просторова динаміка вмісту рухомих 

форм важких металів у поверхневому (0-10 см) 

пласті ґрунту, залежно  

від віддаленості від шосе М 06 «Київ-Чоп»  

в с. Дубина (Сколівський р-н, Львівщина) 
 

Дослідження показали, що місцеві, добре 

адаптовані до природного довкілля, деревні 

породи дуже виразно реагують на вплив 

автотранспортних викидів за функціональ-

ними показниками пігментного комплексу. 

Найчіткіше фотооптичну активність асимі-

ляційного апарату змінює ялина європей-

ська, що для хвойних порід є встановленою 

властивістю. Інтенсивність флуоресценції 

живих листків є найбільшою у точці, най-

ближче розташованій відносно дороги 

(рис. 2). Упродовж вегетації у міру старіння 

хвої флуоресцентна властивість її зростає, 

що також є нормою для живих рослин, адже 

функціональна спроможність пігментного 

комплексу засвоювати енергію світла посла-

блюється. І знову ж ця закономірність найяс-

кравіше проявляються у ялини європейської. 

Береза повисла і верба біла на початку 

вегетації виявляли відносну стійкість до 
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впливу забруднення. Проте, зі старінням 

листків флуоресценція пігментного компле-

ксу ставала інтенсивнішою. Мінімальною 

вона була як на початку (рис. 3 – А; Б), так і 

в кінці (рис. 3 – В) вегетаційного періоду на 

віддалі 1500 м під полотна шосе. 

Отже, реагування рослин на забруднення 

повітря і ґрунтів придорожній зоні підтвер-

джує зміну якості довкілля, а видоспеци-

фічність функціональної реакції порід за 

фотооптичними властивостями пігментного 

комплексу підтверджувалася і іншими нау-

ковими джерелами [2, 3, 14, 15]. 

Не потрібно робити аналізи вмісту пігме-

нтів для того, щоби встановити «проблеми» 

у функціональності пігментного комплексу в 

рослин. Також не потрібно чекати появи 

некрозів на листках від дії токсичних забру-

днень, щоби впевнитися у вагомому техно-

генному тиску на функціональний стан аси-

міляційного апарату деревних порід, що рос-

туть у «ризикованих» умовах.  

Висновок 

Викиди автотранспорту разом з викидами 

залізниці, яка проходить паралельно шосе 

лише на кількасот метрів далі від контроль-

ної точки спостереження, сукупно доволі 

виразно впливають на функціональний стан 

рослинності ландшафтних екосистем. Тому, 

за даними дендрофізіологічної індикації тех-

ногенного забруднення довкілля перекону-

ємося, що щільність транспортної мережі та 

інтенсивність руху транспорту у гірській 

частині Львівщини мають істотний вплив на 

чистоту ґрунтів, а, відповідно, і природного 

довкілля загалом. 

Це означає, що рівень транспортного 

забруднення, осілого у придорожних ланд-

шафтах, має безпосередній вплив на рослин-

ний покрив, а відповідно і на решту компо-

нентів екосистем у ланцюжку живлення і 

потоку енергії. Тому, розміщення сіножатей, 

пасовищ, присадибних городніх культур, 

садів тощо має враховувати вірогідність 

потрапляння викидів транспорту у харчові 

мережі екосистем. 

Планування будівництва житла, відпо-

чинкових комплексів також повинно брати 

до уваги, що навіть у відносно чистому 

довкіллі Карпат слід очікувати негативного 

впливу транспортних комунікацій на чистоту 

довкілля, а значить і на здоров’я людини. 
 

*** 

Автори висловлюють подяки професору, 

д.б.н. П. С. Гнатіву за науково-методичні 

консультації та завідувачу відділом екомор-

фогенезу ІЕК НАН України, с.н.с., к.б.н. 

О. В. Лобачевській за люб’язно надану мож-

ливість виконати вимірювання.  
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А)  
 

Б)  
 

В)  

Рис. 4. Динаміка флуоресценції пігментного комплексу деревних рослин,  

залежно від віддаленості їх місцеоселення від міжнародного шосе М 06 «Київ-Чоп»  

(с. Дубина Сколівського р-ну на Львівщині), відн. од.: А) весна; Б) літо; В) осінь. 
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The article deals with the significance of macroelements (N, P, K, Ca, Mg, S, Na) and microelements (B, 

Mn, Mo, Cu, Zn, Co, Fe) in the system of sugar–beet nutrition. It demonstrates fertilizer varieties providing 

plant needs in nutrition elements. Besides it shows the model of calculation of fertilizers rates for 

programming yielding capacity. The analysis of the efficiency of leaf application of nutrition elements is 

made. 
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У статті подано значення макроелементів (N, Р ,К, Са, Мg, S, Na) та мікроелементів (B, Mn, Mo, 

Cu, Zn, Co, Fe) у системі живлення цукрового буряка. Показано якими видами добрив забезпечується 

потреба рослини в елементах живлення, модель розрахунку норм добрив під програмовану врожай-

ність. Зроблено аналіз ефективності листкового внесення елементів живлення. 

Ключові слова: цукрові буряки, мікроелементи, мікроелементи, норми внесення  
 

Цукровий буряк дуже вимогливий до 

рівня удобрення. Він використовує значно 

більше елементів живлення, ніж інші куль-

тури. На кожні 10 ц коренеплодів і відповід-

ної кількості гички з ґрунту виноситься 4–6 

кг азоту, 1–2 кг фосфору, 6–8 кг калію, по 1–

2 магнію і кальцію, 0,5 кг сірки [5].  

Азот є обов’язковим компонентом всіх 

білкових речовин, які складають структурну 

основу протоплазми, входить до складу 

більшості ферментів, нуклеїнових кислот, 

хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів та ін.  

Серед елементів живлення має найбіль-

ший вплив на формування врожайності 

коренеплодів. Це основний елемент росту і 

розвитку, що найбільше впливає на продуку-

вання біомаси. 

Основне джерело азоту для рослин – солі 

азотної кислоти та амонію. Поглинання його 

з ґрунту відбувається у вигляді аніонів NO3
– 

та катіонів NH4
+ 

Цукровий буряк краще використовує ніт-

ратні форми азоту [4]. 

Найінтенсивніше рослини поглинають і 

засвоюють азот у період максимального 

наростання вегетативної маси і коренепло-

дів. Як нестача, так і надлишок азоту в ґрунті 

призводить до зниження продуктивності 

культури та погіршення якості врожаю. За 

значного підвищення норми азотних добрив, 

зростає врожайність коренеплодів, але зме-

ншується вміст цукру і відбувається значне 

нагромадження амідного азоту. 

Цей елемент може реутилізуватися та 

відтікати із раніше утворених органів у 

молоді частини рослини, що інтенсивно рос-

туть. Так, під кінець вегетації азот листко-

вого апарату цукрового буряку використову-

ється на ріст коренеплодів. За сильного ура-

ження церкоспорозом, новоутворювані лис-

тки будуть використовувати елементи жив-

лення з коренеплоду. 

Фосфор є складовою частиною нуклео-

тидів, нуклеїнових кислот, фітину, поліфос-

фатів, тобто сполук, що беруть участь у про-

цесах дихання, фотосинтезу, біосинтезі 

складних вуглеводів. Фосфор має велике 

значення в енергетичному обміні, оскільки 

входить до складу сполук, які акумулюють 

багато енергії. 

Азотне і фосфорне живлення взаємо-

пов’язані. При нестачі фосфору в тканині 

рослин нагромаджується нітратний азот і 

сповільнюється синтез білків. Особливо рос-

лини чутливі до нестачі фосфору у молодому 

віці, коли коренева система слаборозвинута і 

має низьку поглинальну здатність [6]. 

Фосфор використовується рослинами з 

ґрунту в основному у формі вищого окислу 

Р2О5 іону ортофосфорної кислоти. Цей еле-

мент підвищує біологічну активність ґрунту, 

сприяючи розвитку ґрунтових мікроорганіз-
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мів. Для фосфорного живлення дуже важ-

ливе значення має добре змішування з орним 

шаром ґрунту, оскільки фосфор у ґрунті 

малорухомий. 

На відміну від азоту, фосфор прискорює 

розвиток рослин. Він поліпшує їх водний 

режим і значно пом’якшує дію на них 

посухи. 

Достатнє забезпечення фосфором сприяє 

зростанню цукристості коренеплодів. Фос-

форне голодування частіше буває в моло-

дому віці. Ріст сходів сповільнюється, жов-

тіють сім’ядолі. Рослини надмірно засвою-

ють азот. Листки жовтіють, жилки корич-

неві. 

Низька температура ґрунту (<10°С) спри-

чинює нестачу фосфору для рослин навіть за 

високого вмісту його в ґрунті. За низької 

температури підвищується в’язкість ґрунто-

вого розчину і знижується дифузія та вби-

рання фосфору кореневою системою. Під-

вищення температури ґрунту на 1°С призво-

дить до збільшення вмісту фосфору в ґрун-

товому розчині на 1–2%. Іони фосфору 

можуть засвоюватися з ґрунту трьома шля-

хами: безпосередній контакт з кореневою 

системою (до 6% від загальної потреби), 

надходження з водою (1–10% від потреби), 

дифузія (основний шлях надходження фос-

фору в рослину). За нестачі вологи засвоєння 

фосфору з ґрунту утруднюється. Тому за 

неглибокого загортання гранул добрив, вна-

слідок пересихання верхнього шару ґрунту, 

фосфор стає недоступним для рослин [5].  

Добрива потрібно заробляти на глибину 

10–20 см, оскільки через малорухомість 

фосфор не вимивається в глибші шари ґру-

нту. Цей елемент має властивість рухатися 

від старих до молодих органів у рослині і 

використовуватися повторно (процес реути-

лізації). 

Калій. Цукровий буряк нагромаджує 

багато вуглеводів, тому потребує великої 

кількості калію. Цей елемент підвищує гід-

рофільність плазми і водоутримувальну зда-

тність, чим сприяє збереженню оптималь-

ного стану структури органоїдів і протопла-

сту в цілому, стабілізації мембран та проце-

сів синтезу. Калій регулює фотосинтетичну 

активність рослин шляхом активізації пере-

носу фосфатних груп у процесі фотофосфо-

рилювання. Вирощування цукрового буряку 

на високих фонах калійних добрив підвищує 

стійкість рослин до захворювань [3]. 

Калій у рослинах знаходиться в іонній 

формі і не входить до складу органічних 

сполук клітин. Молоді органи рослин містять 

його значно більше ніж старі. У процесі 

росту і розвитку рослин відбувається пере-

міщення калію із старих органів і тканин у 

молоді органи, що інтенсивно ростуть, де він 

використовується повторно (реутилізація). 

Найбільше калію рослини цукрового 

буряку засвоюють у період інтенсивного 

приросту біомаси. Калій у рослинах бере 

участь у білковому та вуглеводному обмінах, 

активізує діяльність ферментів, регулює 

процеси відкривання і закривання продихів 

на листках, поглинання води кореневою сис-

темою, забезпечуючи раціональне викорис-

тання вологи. Цей елемент підвищує стій-

кість рослин проти посухи і несприятливої 

дії високих та низьких температур, сприяє 

нагромадженню в коренеплодах більшої 

кількості цукру. 

Повна норма калійних добрив вноситься 

разом з фосфорними під основний обробіток 

ґрунту. Ефективність азоту, фосфору і калію 

значною мірою зменшується на кислих ґрун-

тах.  

Надмірна кількість калію обмежує засво-

єння кальцію і магнію. Зменшення кількості 

калію в клітинах рослин і збільшення в них 

кількості кальцію зумовлює старіння тканин. 

Для цукрового буряку першочергове зна-

чення мають калійні добрива, які містять 

натрій [5]. 

Кальцій. Цукровий буряк належить до 

культур, що найбільш негативно реагують на 

кислі ґрунти і вимагають нейтральної або 

слабколужної реакції ґрунтового розчину. 

Внесені в ґрунт вапняні добрива мають бага-

тогранний позитивний вплив на ґрунт і рос-

лини. Після вапнування в ґрунті посилено 

розвиваються корисні мікропорганізми – 

нітрифікатори й азотфіксатори, що вільно 

живуть у ґрунті. Активізація мікробіологіч-

них процесів внаслідок вапнування приско-

рює розкладання органічних сполук. 

Кальцій – необхідна складова частина 

протоплазматичних структур. Він входить до 

складу ядра і мікросом, а також бере участь у 

зв’язуванні нуклеотидів. Зв’язок кальцію з 

пектиновими речовинами складає основу так 

званих середніх пластинок, які склеюють 

стінки окремих клітин. Кальцій нейтралізує 

органічні кислоти, які утворюються при 

обміні речовин. На противагу калію і натрію, 
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кальцій знижує гідрофільність і зменшує 

кількість води в тканинах. 

Кальцій посилює обмін речовин, відіграє 

важливу роль у нагромадженні вуглеводів. 

Впливає на процеси фотосинтезу й транспо-

ртування вуглеводів у рослинах та на засво-

єння азоту рослинами. Підвищує стійкість 

рослин до грибкових і бактеріальних хвороб 

та жаростійкість. Майже не рухається з ниж-

ньої частини до точки росту, тобто не підда-

ється його повторному використанню 

(реутилізації). Нестача кальцію негативно 

позначається насамперед на розвитку коре-

невої системи. На ній формується мало 

кореневих волосків, за допомогою яких із 

ґрунту до рослини надходить основна маса 

води й розчинених у ній поживних речовин. 

Зовнішні клітини коренів руйнуються. Най-

більше кальцію міститься у вегетативних 

органах рослин, з ростом яких потреба в 

ньому збільшується. 

Норму внесення вапнякових добрив без-

посередньо під цукровий буряк визначають 

за показником гідролітичної кислотності з 

розрахунку 250–350 кг/га карбонату кальцію. 

Вона коливається від 2 до 6 т/га вапна. Її 

розраховують множенням показника гідролі-

тичної кислотності на коефіцієнт 1,5 з враху-

ванням вмісту СаСО3 у вапняковому добриві 

[6].  

Оптимізація реакції ґрунтового розчину 

вапнуванням поліпшує використання міне-

ральних добрив на 15–20% і більше. 

Магній. Магній входить до складу хло-

рофілу, бере активну участь у процесі фото-

синтезу. Хлорофіл містить 15–30% усього 

магнію, що засвоюється рослинами. Активує 

ферменти, які забезпечують білковий і вуг-

леводний обміни. Магній забезпечує пере-

міщення фосфору в рослині, процеси 

дихання, перетворення азоту в білок. 

Нестача цього елемента стримує синтез азо-

товмісних сполук, фотосинтез, ріст рослин, 

зменшується стійкість до хвороб, що приз-

водить до зниження врожайності. Магній 

особливо важливий для засвоєння NPK у 

великих кількостях при програмуванні вро-

жайності цукрового буряка на рівні 500 ц/га і 

вище.  

Магній досить рухомий і легко вимива-

ється з ґрунту. Втрати магнію з ґрунту ста-

новлять щорічно 20–40 кг/га. Часто рослини 

мають більшу потребу в магнію, ніж у фос-

форі, який важко вимивається з ґрунту. 

Нестача магнію викликається також вели-

кими нормами внесення калію. 

Магній краще вносити в ґрунт, перемі-

шуючи його з шаром 10–20 см. Цей елемент 

добре засвоюється також через листя, у 14–

15 разів швидше ніж калій чи фосфор. Іони 

магнію мають менший розмір і легко прони-

кають крізь кутикулу. При удобренні маг-

нієм його у вигляді сірчанокислого магнію 

вносять у фазі 8–10 листків – до змикання 

міжрядь. Доцільно його вносити разом з кар-

бамідом та мікроелементами [5]. 

Часто причиною зниження урожаю коре-

неплодів може бути нестача магнію, яка 

гальмує також нагромадження в коренепло-

дах сахарози та підвищує вміст розчинного 

азоту. Якщо вміст рухомого магнію у ґрунті 

менший ніж 5 мг на 100 г ґрунту, то під ора-

нку необхідно внести до 70 кг/га магнію. 

Сірка. Сірчані добрива треба вносити під 

основний обробіток ґрунту. Співвідношення 

азоту до сірки має становити 10:1–5:1 (на 

одну частину сірки повинно припадати 5–10 

частин азоту). За рівнем засвоєння росли-

нами сірка посідає четверте місце після 

азоту, калію і фосфору. Рослини засвоюють 

сірку впродовж вегетації. 

Неможлива високоефективна дія азоту на 

ріст урожайності без достатнього забезпе-

чення рослин сіркою. Сірка входить до 

складу майже всіх білків, вітамінів. Вона 

бере участь у деяких окисно–відновних про-

цесах та істотно впливає на білковий обмін. 

За нестачі сірки уповільнюється синтез біл-

ків, що затримує ріст і розвиток рослин, при-

зводить до нагромадження надлишкового 

азоту у формі нітратів. 

За зовнішніми ознаками голодування 

рослин при нестачі сірки досить подібне до 

нестачі азоту, оскільки ці елементи мають 

спільні властивості у метаболізмі рослин. 

Рослини припиняють ріст і розвиток, листки 

стають світло–жовтими, зменшується їх 

стійкість проти хвороб, засухи і низьких 

температур. 

Натрій. Цукровий буряк має велику пот-

ребу в натрії. Цей елемент позитивно впли-

ває на транспортування вуглеводів із листя в 

коренеплоди, внаслідок чого підвищується 

не тільки врожайність, а й вміст цукру. Осо-

бливо цінною для цукрового буряку є натрі-

єва селітра. Рекомендується вносити її в 

рядки. 
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Удобрення натрієм можна також забезпе-

чувати внесенням під осінній обробіток ґру-

нту калійної солі, яка містить до 35% NaCl. 

 

Способи і строки внесення 

На початкових фазах росту до третьої–

четвертої пари листків потреба у поживних 

речовинах незначна. Максимальна вона у 

липні–серпні у фазі сильного росту листків і 

формування коренеплодів. 

Цукровий буряк найінтенсивніше 

засвоює поживні речовини до початку сер-

пня (орієнтовно 70% від загальної потреби). 

Решта 30% елементів живлення надходить у 

наступні два місяці, коли й відбувається ос-

новний приріст урожаю коренеплодів. Кри-

тичний період у живленні цукрового буряку 

є в початковий період інтенсивного нарос-

тання гички (орієнтовно з 15 червня до 1 

липня). За ці два тижні рослини засвоюють 

25–30% поживних речовин. 

Повну норму фосфорних і калійних доб-

рив необхідно вносити під основний обробі-

ток. Перенесення цих добрив для весняного 

внесення набагато знижує їх ефективність. 

Низька ефективність фосфорних добрив 

пояснюється їх важкорозчинністю. Краще 

вносити добрива під оранку, тоді вони пере-

мішуються з шаром ґрунту на глибину ора-

нки від 5–10 до 25–30 см. Глибоке перемі-

шування добрив сприяє кращому розвитку 

кореневої системи, проникненню її на 

більшу глибину в початкових фазах росту [7, 

8]. 

При внесенні під культивацію добрива 

містяться у верхньому шарі ґрунту. Після 

загортання культиватором і боронами 50–

80% гранул залишається в шарі 0–2 см, а 81–

100% – у шарі 0–6 см. Навіть при культивації 

у два сліди 75% внесеної кількості добрив 

може залишатись у шарі 0–4 см. Внесені 

перед сівбою добрива можуть більше вико-

ристовуватись бур’янами, які проростають з 

верхнього шару ґрунту [5]. 

За даними науково–дослідних установ, 

ефективність добрив за весняного внесення 

фосфору і калію знижується в 1,5–2 рази [6]. 

Фосфорні та калійні добрива навесні 

можна внести лише на поверхні. Елементи 

живлення знаходяться у верхньому шарі 

(Р2О5 за місяць мігрує на 1 см) і не можуть 

повноцінно використовуватися рослиною. 

Коренева система має поверхневий характер 

розвитку (явище хемотропізму). Верхній шар 

ґрунту, де містяться фосфор і калій, періоди-

чно пересихає, і елементи живлення без води 

не засвоюються рослиною, що веде до зни-

ження врожайності і різкого зменшення кое-

фіцієнта використання фосфору і калію з 

добрив. Крім того, цукровий буряк дуже 

негативно реагує на нестачу фосфору у поча-

ткових фазах росту. Тому лише за осіннього 

внесення фосфору і калію можна одержати 

добре розвинуті рослини з сильною корене-

вою системою. Такі рослини “програмують” 

вищий потенціал урожайності.  

Внесення мінеральних добрив (РК) у вер-

хній шар ґрунту (після оранки) не сприяє 

повній реалізації можливостей кореневої 

системи та її розвитку. Коренева система 

буде розміщуватися переважно у шарі ґру-

нту, добре забезпеченому елементами жив-

лення, тобто у верхньому шарі. Від внесення 

в рядки високих норм азотних добрив, особ-

ливо в амонійній формі може відбуватись 

пригнічення сходів цукрового буряку [5]. 

Із калійних добрив краще вносити 

калійну сіль (40%), яка містить дуже цінний 

для буряку натрій. У хлористому калії (60%) 

натрію не міститься. Цінним добривом під 

буряк є каїніт, в якому містяться Mg та Na. 

Для внесення в рядки найкращим азот-

ним добривом є натрієва селітра. Поясню-

ється це тим, що насіння цукрового буряку 

містить мало вуглеводів і переважаюче пог-

линання амонійної форми азоту може викли-

кати отруєння молодих паростків. Крім того, 

для інтенсивного росту та розвитку рослин 

необхідний натрій. Для рядкового удобрення 

можна використовувати й аміачну селітру, 

оскільки половина азоту в ній перебуває у 

нітратній формі. Із фосфорних використову-

ють суперфосфат, із калійних – калійну сіль. 

Високоякісним добривом для рядкового вне-

сення є нітроамофоска (0,5–1,0 ц/га). 

Збільшення норми рядкового удобрення 

підвищує концентрацію ґрунтового розчину 

у зоні розміщення насіння, що може негати-

вно впливати на проростання і сходи рослин 

буряку та знижувати його врожайність, осо-

бливо за умов нестачі вологи. 

Може спостерігатись пригнічення сходів 

цукрового буряку під час внесення в рядки 

високих норм азотних добрив, особливо в 

амонійній формі. Негативна дія надлишку 

азоту припиняється тоді, коли рослина утво-

рює достатню листкову поверхню, процес 
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фотосинтезу відбувається інтенсивніше, а 

отже азот використовується для формування 

біомаси [11].  

Найкращим азотним добривом для цук-

рового буряку є натрієва селітра. Інші доб-

рива помітно поступаються їй і розташову-

ються в такому порядку: кальцієва селітра, 

сечовина, аміачна селітра, сульфат амонію, 

аміачна вода. 

Навесні під обробіток ґрунту раціональ-

ним є внесення частини азотних добрив у 

вигляді аміачної селітри і частини – у 

вигляді карбаміду. Спочатку використову-

ється нітратна форма азоту з селітри, пізніше 

амонійна. Карбамід містить 46% азоту в амі-

дній формі, яка в ґрунті переходить в досту-

пну для рослин амонійну форму, а пізніше в 

нітратну. Процес цей тривалий, тому азот з 

карбаміду використовується рослинами 

буряку пізніше, в період інтенсивного росту. 

Карбамід замінює підживлення аміачною 

селітрою, має м’якшу фізіологічну реакцію. 

Не відбувається вимивання з ґрунту і забру-

днення довкілля [6]. 

Проте карбамід потребує негайного заго-

ртання в ґрунт, оскільки на поверхні ґрунту 

він розкладається з виділенням аміаку, що 

призводить до значних втрат азоту. 

Рекомендується застосовувати КАС в 

інтенсивній технології вирощування цукро-

вого буряку для позакореневого листкового 

підживлення за схемою, що подана у табл. 1.  
 

 

Табл. 1. Норми і строки внесення КАС–28 на буряку (за Z. Poplawski, "Pulawy", Польща) 

Строк внесення Фаза 
Норми добрив 

Азот, кг/га КАС, л/га КАС, кг/га 

І* 

Перед сівбою або перед сходами 

00–09 25–71 70–198 89–253 

ІІ** 

До фази 7–го листка 

22–27 25–71 70–198 89–253 

ІІІ** 

До змикання міжрядь 

27–43 25–71 70–198 89–253 

* – перед сівбою або обприскування поверхні засіяного поля до сходів; 

** – обприскування посівів із застосуванням форсунок з великими отворами для одержання крупних краплин 

або за допомогою розливних труб 

 

Якщо восени не було внесено добрив, то 

навесні для удобрення використовується 

складне комплексне добриво нітроамофоска 

(N:P:K=16:16:16), його необхідно вносити 

під весняний обробіток ґрунту за 5–10 днів 

до сівби з нормою 0,5–1,0 т/га. 

За схемою розрахунку, викладеною в 

табл. 2, для одержання 500 ц/га коренеплодів 

цукрового буряку необхідно внести добрива 

в нормі N206P115K249. Це орієнтовна норма, 

яка може змінюватися під впливом коли-

вання коефіцієнтів використання поживних 

речовин з ґрунту і мінеральних добрив, 

родючості ґрунту тощо. 

 

Норми внесення мінеральних добрив 

Для одержання високих врожаїв (понад 

500 ц/га) без органічних добрив норму вне-

сення мінеральних добрив необхідно збіль-

шувати до N200–250P160–180K200–280 [1]. Най-

краще співвідношення елементів живлення 

N:P:K= 1:1:1–1:0,7:1,2. Надмірна доза азоту 

збільшує вміст амідного азоту в коренепло-

дах, знижує цукристість і вихід цукру. 

Проводять також листкове підживлення 

розчином карбаміду у концентрації 6–10% 

(табл. 3). Таким же способом розраховують 

норми внесення калію і фосфору. 

 

Листкове удобрення 

Кращим добривом серед азотних для 

цього є карбамід, який не спричинює таких 

опіків, як аміачна селітра. Обприскувати 

посіви рекомендується у хмарну погоду, за 

нижчих температур (не більше 20°С) і доброї 

вологості ґрунту, найкраще ввечері або зра-

нку. Удобрення карбамідом можна прово-

дити практично при всіх обприскуваннях 

фунгіцидами та інсектицидами, якщо немає 

особливих застережень щодо пестицидів. 
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Табл. 2. Розрахунок норм добрив для одержання 500 ц/га коренеплодів цукрового буряка 

№ 

п/п 
Показник Символ 

Азот 

N 

Фосфор 

Р2О5 

Калій 

К2О 

1 Програмована врожайність, ц/га У 500 500 500 

2 Винос елементів живлення для формування 1 

ц коренеплодів, кг 

в 0,60 0,20 0,70 

3 Винос елементів живлення програмованим 

урожаєм (У·в=В), кг/га 

В 300 100 350 

4 Маса розрахункового шару грунту,  

т/га 

М 3600 3600 3600 

5 Вміст елементів живлення у грунті за резуль-

татами аналізів, мг на 100 г 

г 8 10 10 

6 Вміст елементів живлення у розрахунковому 

шарі грунту (Г=0,01·М·г), кг/га 

Г 288 360 360 

7 Коефіцієнт використання поживних речовин 

з грунту 

Кг 0,40 0,15 0,35 

8 Буде засвоєно урожаєм елементів з грунту 

(Г·Кг), кг/га 

К 115 54 126 

9 Не вистачає елементів живлення для форму-

вання програмованого (500 ц/га) врожаю (В–

К), кг/га 

д 185 46 224 

10 Коефіцієнт використання поживних речовин 

з мінеральних добрив 

Км 0,90 0,40 0,90 

11 Потрібно внести поживних речовин з мінера-

льними добривами (д·Км), кг/га 

Д 206 115 249 

 

Табл. 3. Строки і норми листкового підживлення цукрового буряка карбамідом  

("Pulawy", Польща) 

Обприскування І ІІ ІІІ ІY 

Фаза розвитку 
6–8 добре роз-

винутих лист-

ків 

Через 10 днів 

після першого 

Через 8–12 

днів після 

другого 

Перед змикан-

ням міжрядь 

Концентрація карба-

міду в розчині,% 6 6 6 6 

MgSO4×7Н2О,% – 5 5 – 

Мікродобрива так – – так 

 
Додавання до робочого розчину карба-

міду зумовлює кращу пропускну здатність 

кутикули листків, що сприяє проникненню в 

рослину пестицидів, підсилює їх ефектив-

ність, полегшує засвоєння через листя інших 

елементів живлення. За високої концентрації 

водний розчин карбаміду може спричинити 

опіки. Внесення одночасно з карбамідом сір-

чанокислого марганцю у 5% концентрації 

зменшує небезпеку опіків від карбаміду. 

Листкове підживлення проводять розчи-

ном карбаміду у концентрації 6–10%. У 100 

л води розчиняють 6–10 кг карбаміду за 

фізичною вагою. Норма внесення залежить 

від погоди. Якщо опадів мало, дуже сонячно 

і низька вологість повітря, концентрація роз-

чину має становити 6%. Вища концентрація 

може спричинити опіки листків. За більш 

прохолодної, хмарної погоди концентрацію 

збільшують максимум до 10%. Норма робо-

чого розчину – 200–300 л/га. Робочий розчин 
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не повинен бути холоднішим від темпера-

тури повітря більше ніж на 10–12°С, оскі-

льки буряк дуже чутливий до «термічного 

стресу». Не рекомендується проводити лист-

кове підживлення в серпні, оскільки азот 

може погіршити технологічну якість корене-

плодів. 

Оптимальні терміни листкового піджив-

лення цукрового буряку припадають на 

період росту і розвитку від 6 листків до зми-

кання міжрядь.  

Мікроелементи. При формуванні низь-

ких рівнів урожайності (150–250 ц/га) на 

більшості типів ґрунтів обмежуючим чинни-

ком росту продуктивності є недостатнє 

забезпечення макроелементами. Вирощу-

вання високих урожаїв за інтенсивної техно-

логії базується на внесенні значно більших 

норм мінеральних добрив, які перестають 

бути обмежуючим чинником. Подальший 

ріст урожайності, згідно із законом Лібіха, 

вже залежить від елемента живлення, який є 

в мінімумі. Часто нестача декількох грам 

одного з необхідних мікроелементів може 

обмежити засвоєння інших елементів жив-

лення і зупинити подальше зростання вро-

жайності навіть на високих фонах NPK. За 

високих норм NPK різко збільшується швид-

кість, тривалість та обсяги засвоєння мікрое-

лементів. Мікроелементи не можуть бути 

замінені іншими поживними речовинами. 

Необхідно враховувати й екологічні 

аспекти. За внесення високих норм мінера-

льних добрив значна частина NPK може не 

засвоюватись культурою, а отже втрачається, 

вимивається з ґрунту, забруднюючи навко-

лишнє природне середовище. Отже, застосу-

вання мікроелементів має подвійну користь: 

– підвищення врожайності та якості про-

дукції; 

– зменшення негативного впливу інтен-

сивних технологій на навколишнє природне 

середовище. 

За наявності необхідної кількості мікрое-

лементів рослини синтезують повний спектр 

ферментів, які дозволяють інтенсивніше 

використовувати енергію, воду, елементи 

живлення для формування вищої врожайно-

сті. Вони сприяють розвитку потужної роз-

галуженої кореневої системи, яка забезпечує 

повніше засвоєння рослинами елементів 

живлення з ґрунту. Підвищується стійкість 

рослин до посухи, холоду, ураження хворо-

бами. 

При вирощуванні цукрового буряку не-

обхідно застосовувати борні, мідні, марган-

цеві, цинкові, молібденові та кобальтові мік-

родобрива. Найкритичнішим мікроелемен-

том для цукрового буряку є бор. Дуже враз-

ливий на нестачу марганцю, середньовимог-

ливий до міді, цинку, молібдену [2]. 

Залізо та магній відіграють важливу роль 

у роботі хлорофілу рослин; марганець та 

молібден – в окислювальній системі фотоси-

нтезу; цинк істотно впливає на обмінні реак-

ції електронів; мідь відіграє провідну роль у 

диханні та фотосинтезі. 

На карбонатних ґрунтах потрібно вно-

сити марганець, на дерново–карбонатних – 

мідь, на нейтральних – кобальт, на карбонат-

них та чорноземах з невеликим вмістом 

цинку вносять цинк. 

Марганець на цукровому буряку рекоме-

ндується вносити у фазі 4–8 листків, бор – 6–

12 листків. Цинк і мідь краще внести перед 

змиканням міжрядь. 

Бор (В). Найкритичніший мікроелемент 

для цукрового буряку. З–поміж інших мікро-

елементів він найсуттєвіше впливає на вро-

жайність та цукристість коренеплодів, 

беручи активну участь у метаболізмі вугле-

водів і синтезі матеріалу клітинних стінок. 

Бере участь у синтезі цукрів та перерозподілі 

їх між листям і коренеплодами. Сприяє 

засвоєнню азоту з ґрунту. Вносять перед 

змиканням рослин у рядках, коли добре роз-

винута листкова поверхня на початку фор-

мування коренеплодів. Буряк може засвою-

вати до 0,5 кг бору з ґрунту. Приріст урожаю 

від внесення цього мікроелемента може ста-

новити 60–70 ц/га і більше. 

Дефіцит бору призводить до небезпеч-

ного захворювання – гнилі сердечка, а також 

до дуплистості коренеплодів. Молоді серце-

винні листки скручуються, чорніють і загни-

вають, що призводить до суттєвого зниження 

рівня врожаю та якості продукції. Нестача 

бору спричинює сповільнення росту, скру-

чування та в’янення листя. Класичним симп-

томом є серцевинна гниль. Коренеплоди 

мають погану лежкість, уражуються кагат-

ною гниллю [4]. 

Ефективним є листкове внесення бору у 

період росту від фази 6–го листка до фази 

змикання листків у міжряддях. 

Марганець (Мn). Марганець бере участь 

у фотосинтезі. Поліпшує використання рос-

линами як нітратного, так і амонійного 
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азоту. Сприяє синтезу та підвищенню вмісту 

цукрів, підвищує врожайність. Необхідний 

вже на початку вегетації, забезпечуючи фор-

мування високоврожайного типу рослин. 

Внесення високих норм мінеральних 

добрив за інтенсивної технології вирощу-

вання цукрового буряку призводить до 

нестачі марганцю. Перешкоджають його 

засвоєнню низька вологість повітря, низька 

температура ґрунту, похмура погода.  

Нестача марганцю спостерігається на 

ґрунтах з нейтральною або лужною реак-

цією, на кислих ґрунтах доступність марга-

нцю висока. Ознаки нестачі марганцю: кар-

ликовість рослин, на молодих листках 

з’являються жовті плями, а їх краї скручу-

ються вверх. Ознакою хлорозу, спричине-

ного нестачею марганцю, є в’ялість центра-

льних клітин, через що в листках 

з’являються дірки різного розміру [4, 5, 6]. 

Молібден (Мо) сприяє засвоєнню азоту і 

фосфору, поліпшує живлення рослин каль-

цієм, покращує засвоєння заліза. 

Молібденові добрива потребують рос-

лини на ґрунтах з кислою реакцією – дер-

ново–підзолистих, сірих лісових, чорноземах 

опідзолених і вилугуваних. Ефективнішими 

є хелатні мікродобрива. 

Мідь (Cu) підвищує стійкість до грибко-

вих та бактеріальних хвороб, збільшує 

посухо- та жаростійкість рослин. Мідь 

сприяє кращому засвоєнню азоту. Нестача 

міді зумовлюється високими нормами міне-

ральних добрив, вапнуванням ґрунтів, висо-

кими температурами ґрунту та повітря. Для 

листкового підживлення використовують 

хелатні мікродобрива. 

Цинк (Zn). Цей мікроелемент підвищує 

жаро-, посухостійкість рослин, стійкість до 

ураження хворобами. Перешкоджають 

засвоєнню цинку високі норми азоту, фос-

фору і вапна, низька температура ґрунту. 

Цинкові добрива підвищують урожай і цук-

ристість на чорноземах з невеликим вмістом 

цинку. Вносять мікродобрива на основі хела-

тних сполук. 

Кобальт (Со). Кобальтові мікродобрива 

ефективні на дерново–підзолистих, піщаних, 

сірих лісових, чорноземах вилугованих та 

інших ґрунтах, що бідні на рухомий кобальт.  

Залізо (Fe). Це мікроелемент, який спо-

живається рослинами в найбільшій кількості, 

виноситься від 0,6 до 9,0 кг/га. Залізо відіг-

рає важливу роль в окисно–відновних реак-

ціях як компонент ферментів, забезпечує 

синтез хлорофілу, без заліза хлорофіл не 

синтезується. Нестача заліза призводить до 

зменшення інтенсивносі фотосинтезу, на 

молодих рослинах видно міжжилковий хло-

роз. Має велике значення для проходження 

процесів дихання. Характеризується фунгі-

цидними властивостями. Перешкоджає 

засвоєнню заліза висока вологість ґрунту. 

З метою ліквідації дефіциту мікроелемен-

тів у системі удобрення цукрового буряку 

використовують для листкового внесення 

мікродобрива Квантум, Інтермаг, Вуксал, 

Нутрівант, Нітрабор, Еколист, Солюбор, 

Розасоль та ін. [9, 10]. 
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ФОРМОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ І ЖИТТЄВИЙ СТАН 
Picea abies [l.] KARST. У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
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THE FORM VARIETY AND LIFE STATE OF Picea abies [L.] 

KARST IN THE WESTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE 
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A diversity of the forms of Picea abies [L.] Karst. growing beyond area boundary, is studied according to 

the color and surface of bark, type of branching and the forms of seed scales. Spruce stands with the 

predominance of individuals having brown or reddish-brown smooth, crest-like or compact (dense) 

branching, obtuse or rarely acute form of seed scales are characterized by the highest growing and viability 

rates. 

Keywords: Picea abies, species variety, vital state, vegetation, morphological signs. 

 

Вивчали формову різноманітність Picea abies [L.] Karst. у позаареальних умовах за кольором і 

поверхнею кори, типом гілкування та формою насінних лусок. Найкращим ростом та найвищою жит-

тєздатністю характеризуються ялинові культури з перевагою в них особин з коричневою або чер-

воно-коричневою гладкою корою, гребінчастим або компактним гілкуванням, тупою, рідше гострою 

формою насінних лусок. 

Ключові слова: ялина європейська, формова різноманітність, життєвий стан, ріст, морфологічні 

ознаки 

 

У Західному Лісостепу упродовж мину-

лого століття було створено значну кількість 

культур ялини, успішний ріст якої, особливо 

в молодому віці, стимулював широке впрова-

дження цієї породи. За останні 45 років у 

Західному Лісостепу створено близько 30 тис. 

га чистих і мішаних ялинових насаджень у 

21-му типі лісу, в т.ч. на Львівщині за межами 

природного ареалу – більше 2 тис. га. За 

нашими даними, на цей час у Західному Лісо-

степу існує більше 17,5 тис. га насаджень з 

перевагою ялини європейської. Серед лісоку-

льтурних округів найменш поширена вона на 

Розточчі та Надсянні (0,04%), найбільше – на 

території Північно-Східноподільського лісо-

культурного округу (4%) [8]. 

Однак, поряд з успішним її ростом і доб-

рою стійкістю [3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18], 

існують численні приклади незадовільного 

стану насаджень за участю ялини [2, 13, 16, 

21 та ін.]. Неоднозначність висновків науко-

вих досліджень зумовлена низкою причин: 

неоднаковою технологією вирощування яли-

нових насаджень у різних типах лісу, що дає 

важко зіставлювані результати; вивчення 

продуктивності та стійкості насаджень з різ-

ною участю ялини в складі у різні вікові 

періоди; створення ялинових насаджень у 

непридатних для її росту грунтово-гідроло-

гічних умовах; ігнорування положень лісо-

насінного районування; неврахування фор-

мової різноманітності породи; суттєві кліма-

тичні зміни впродовж останніх 20-ти років. 

Ці та деякі інші причини є основними в 

аспекті стійкості та продуктивності ялинни-

ків, вирощуваних у позаареальних умовах. 

Для розроблення раціональної технології 

створення, вирощування та експлуатації 

штучних насаджень за участю ялини євро-

пейської, поряд із дослідженням особливос-

тей росту, будови підземної та надземної 

частини, біотичної стійкості породи, необ-

хідно також вивчити особливості її формової 

різноманітності. Ялина європейська є філо-

генетично молодим видом, для якого харак-

терне інтенсивне формоутворення [19, 20, 

24, 25, 26]. Це виключно поліморфний вид, у 

межах якого описано більше 130 різновидно-
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стей та форм [7, 12]. Тому питання продук-

тивності та стійкості недоцільно розглядати 

окремо від вивчення форм породи. 
 

Матеріали й методи 
Розподіл дерев ялини за життєвим станом 

здійснювали за встановленими нами критері-

ями щодо стану стовбура, крони, фотосин-

тетичного апарату, наявності біотичних та 

абіотичних пошкоджень і зарахуванням дерев 

до таких категорій: повністю здорові (001), 

відносно здорові (002), слабовсихаючі (003), 

середньовсихаючі (004), сильновсихаючі 

(005) та усохлі (006) особини. 

Дослідження проводили як у чистих, так і 

мішаних насадженнях ялини у різних райо-

нах Західного Лісостепу. Для уточнення 

морфологічних ознак ялини використову-

вали наявні методичні розробки. Так, колір і 

тип поверхні кори встановлювали відповідно 

до положень, наведених у роботах [22, 26], 

тип гілкування – згідно з роботами [22, 23, 

26], форму насінних лусок – згідно з малюн-

ками та описами у працях М. А. Голубця і В. 

І. Парфенова [4, 7, 17]. 

Результати досліджень та обговорення 

Деякі дослідники вивчали мінливість 

ялини за корою [1, 19]. Колір поверхні її 

кори у лісових культурах Західного Лісос-

тепу є різним – від чітко сірого до червону-

вато-коричневого з різними відтінками. 

До певного кольору кори приурочений і 

тип її поверхні. У лісових культурах ялини 

Західного Лісостепу найбільш розповсюдже-

ними є три типи кори – гладкокора (Р.a. f. 

glabocortea), лускатокора (P.a. f. rimosocor-

tea) та пластинчатокора (P.a. f. Laminosocor-

tea). Досить рідко можна зустріти особини 

вільхоподібнокорі (P.a. f. alnetocortea) та 

сосноподібнокорі (P.a. f. pinetocortea).  

Гладкокора форма відзначається перева-

жно червоно-коричневим, коричневим, рідко 

– бурим кольором кори. Ознака гладкокоро-

сті зберігається по всій висоті стовбура, за 

винятком 1,0-1,5-метрової його нижньої час-

тини, на якій після 30-річного віку 

з’являються неглибокі вертикальні тріщини. 

Лускатокора форма ялини має, передусім, 

сірий колір кори, середню або сильну тріщи-

нуватість. Кора відшаровується багатьма 

невеликими за розмірами лусками, які мають 

хвилясто-ромбічну форму. 

Пластинчатокора форма ялини подібна до 

попередньої форми, але кора тут відшарову-

ється поздовжніми пластинками, які мають в 

основному прямокутну форму. Ця форма 

ялини трапляється рідше, ніж попередні.  

Рідко трапляються особини з бурою 

корою, яка відшаровується вузькими прямо-

кутними з хвилястими краями пластинками 

(вільхоподібнокора форма) та з корою, яка 

має глибокі поздовжні тріщини (сосноподіб-

нокора форма).  

Більшість екземплярів з червонувато-кори-

чневою корою є гладкокорими, і саме вони 

відзначаються найбільшими діаметром і висо-

тою. В ялинових насадженнях, де переважа-

ють екземпляри з таким кольором і типом 

кори, зосереджена найбільша кількість дерев з 

категоріями життєвого стану 001-002 і лише 

зовсім незначний відсоток припадає на дерева 

005-006 категорій (табл. 1).  

Високопродуктивними та відносно стій-

кими є також насадження, де переважають 

лускокорі екземпляри, однак при цьому 

луски не піднімаються високо по стовбуру 

(до 1,5-2 м у молодих та до 4-5 м – у серед-

ньовікових насадженнях) і є дрібними. Осо-

бини ялини з великими лусками, які чітко 

проявляються до 20-річного віку, а колір 

кори переважно сірий, є нестійкими. Утво-

рені ними насадження – невисокої продукти-

вності зі значною кількістю дерев низьких 

категорій життєвого стану та сухостійних 

(004-006). 

Пластинчатокорі екземпляри також 

відрізняються переважно низькою біотичною 

стійкістю та помітно поступаються за інтен-

сивністю росту і накопиченням стовбурової 

деревини гладкокорим екземплярам. 

У Західному Лісостепу ялинові наса-

дження з перевагою гладкокорих особин є 

стійкішими та продуктивнішими (напр., ПД-

78, 89, 5сл, 4сл, 84), ніж з перевагою 

лускокорих (напр., ПД-63кр, 111, 3Б, 5п). 

Поряд з цим, висока стійкість спостеріга-

ється і серед ялинових насаджень, де пере-

важають лускокорі форми, хоча в таких 

культурах луската кора поєднується із тупо-

лускатими формами ялини (напр., ПД-6а-1, 

15, 156). 

Для порівняння, в умовах Прикарпаття 

найвищим життєвим станом відзначаються 

насадження за перевагою особин з червоно-

коричневою або коричневою гладкою корою, 

гребінчастим чи компактним типом гілку-
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вання та гострою формою насінних лусок 

(табл. 2).  

Згідно з існуючими дослідженнями [22, 

23, 26], ріст, продуктивність і стійкість 

ялини можна з високою вірогідністю спрог-

нозувати за типом гілкування. 

Більшість лісових культур ялини в умо-

вах Західного Лісостепу характеризуються 

гребінчастим (P.a. f. pectinacea) і компакт-

ним (P.a. f. compakta), рідше – плоским (P.a. 

f. plana) та незначно – щіткоподібним (P.a. f. 

strigillata) типом гілкування. 

Найпродуктивнішими та стійкими є наса-

дження, де переважає гребінчаста форма гіл-

кування (див. табл. 1). Також високою про-

дуктивністю і стійкістю відрізняються ялини 

з компактним типом гілкування. 

 

Табл. 1. Життєвий стан ялини європейської у лісорослинних умовах Західного Лісостепу 

№  

ділянки 

(ПД) 

Вік, 

роки 

Склад  

насадження 

Бо-

ні-

тет 

Запас стов-

бурової дере-

вини ялини,  

м3/га 

Розподіл дерев ялини за категоріями 

життєвого стану,% 

001 002 003 004 005 006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тип лісорослинних умов – С2 

63кр 23 10Ял + Д, С Іа 141 48 26 11 1 2 12 

36 30 10Ял + Б ІІ 173 37 25 10 3 3 22 

98 29 10Ял  І 304 60 15 4 2 2 17 

35 29 9Ял1С + Д, Г І 208 44 24 9 3 3 17 

78 36 9Ял1Д + Г Іb 298 88 8 1 1 1 1 

89 83 10Ял + Д Ib 464 92 6 1 0 0 1 

111 38 8Ял2Яс + Д I 125 21 42 13 4 4 16 

151 34 10Ял  II 179 55 22 11 5 3 4 

Середнє у типі лісорослинних умов 56 21 8 2 2 11 

Тип лісорослинних умов – С3 

6сл 25 10Ял  Ib 234 74 12 4 2 3 5 

65кр 33 10Ял + Б Ib 251 80 9 5 1 2 3 

1сл 38 10Ял + С Ia 337 55 28 8 2 3 4 

5сл 35 10Ял + Гк Ib 471 82 10 5 2 0 1 

8сл 38 10Ял + С Ib 462 48 19 8 8 7 10 

7сл 40 10Ял + С Ib 467 75 16 7 0 0 2 

65 33 8Ял2Д + Б Ib 253 44 35 7 5 5 4 

4сл 50 10Ял + С Ib 492 84 6 6 3 0 1 

1м 46 9Ял1Д + Г, Лп Ia 256 70 13 12 2 2 1 

3сл 50 9Ял1С Ia 425 72 10 9 5 3 1 

68 68 9Ял1Влч Ia 421 66 28 3 1 1 1 

11сп 90 9Ял1Д Ia 573 37 45 14 4 0 0 

10сл 91 8Ял2С Ia 653 68 27 2 1 0 2 

20 38 9Ял1Мдг Іа 285 37 39 13 7 2 2 

Середнє у типі лісорослинних умов 64 21 7 3 2 3 

Тип лісорослинних умов – D2 

11п 18 10Ял Іа 105 86 12 1 1 0 0 

10п 19 10Ял Ib 187 78 11 4 3 2 2 

198 29 10Ял + Чш, Д,  Ib 267 43 31 16 2 0 8 

200 28 10Ял + Д Ib 287 57 21 9 1 2 10 

84 23 10Ял + Б Іс 301 88 4 3 2 2 1 

201 28 10Ял + Д Іс 367 59 18 6 2 1 14 

156 36 8Ял2Д Іа 153 70 20 5 3 1 1 

5п 38 8Ял2С + Г, Д Іа 325 48 31 10 2 3 6 

87 32 9Ял1Д Ib 259 91 6 2 1 0 0 

77 35 9Ял1Д + Г Ib 324 89 9 1 1 0 0 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 37 9Ял0,5Г0,5Клг Іа 371 51 40 3 2 0 4 

17 31 10Ял + С Іс 251 29 49 17 3 1 1 

9 34 8Ял2Мдя І 288 41 26 9 5 5 14 

124ш 31 9Ял1Мдє+Пд Іа 234 61 22 9 4 0 4 

4сп 39 10Ял + Мдг Ib 435 39 48 9 2 1 1 

86 88 9Ял1Д І 590 88 8 3 0 0 1 

Середнє у типі лісорослинних умов 64 22 7 2 1 4 

Тип лісорослинних умов – D3 

15 17 10Ял + Мдя Id 253 60 14 8 4 6 8 

184 30 10Ял Id 425 90 7 2 1 0 0 

52 30 8Ял1,5Д0,5Г Ib 158 58 31 3 3 2 3 

24 38 10Ял Ib 437 66 19 4 5 1 5 

26 36 10Ял Ib 457 53 15 10 4 2 16 

25 32 10Ял + Д, Яс Ib 470 43 24 6 5 6 16 

6а-1 41 9Ял1Яс + Д Ib 508 74 13 6 3 1 3 

2с 43 10Ял Ib 453 55 30 7 4 1 3 

1Б 44 10Ял Ib 644 63 27 3 3 2 2 

3Б 54 10Ял Ib 681 46 36 11 3 2 2 

2Б 44 10Ял Ib 466 60 21 11 2 2 4 

9-5п 45 10Ял+ Мдє, С Ib 514 40 40 15 3 1 1 

Середнє у типі лісорослинних умов 60 23 7 3 2 5 

 

Табл. 2. Життєвий стан ялини європейської  

у різних типах лісорослинних умов Прикарпаття та Зовнішніх Карпат 

Середнє у типі  

лісорослинних умов 

Розподіл дерев ялини за категоріями життєвого стану,% 

001 002 003 004 005 006 

Тип лісорослинних умов – С3 56 15 9 5 5 10 

Тип лісорослинних умов – D3 61 14 6 5 4 10 

 

Вивчення форм ялини за будовою насін-

них лусок є дуже складним, оскільки внаслі-

док перезапилення утворюється маса перехі-

дних форм, часто – в межах одного наса-

дження. За М. А. Голубцем [4, 6, 7] абори-

генна гостролускта та завезена гостролуската 

ялини належать до Pisea abies [L.] Karst. var. 

apiculata Beck., а завезена туполуската – до 

P. abies [L.] Karst. var. obtusata Pacz. 

У лісових культурах Західного Лісостепу 

трапляються як тупо-, так і гостролускаті 

форми ялини (f. acuminata, f. ligulata, f. 

biloba, f. squarrosa). Беручи до уваги наявні 

результати досліджень [4, 6, 7, 17, 26 та ін.), 

ми вивчали залежність між формами ялини 

за будовою насінних лусок та їх стійкістю і 

продуктивністю – P. abies f. biloba, P. abies f. 

obtusata (ф. туполускаті) та P. abies f. 

acuminatа, P. abies f. apiculata, P. abies f. 

ligulata (ф. гостролускаті). 

Туполускаті форми відзначаються вели-

кими щільними шишками із жорсткими 

округлими насінними лусками, гостролускаті 

– дещо дрібнішими і менш щільними, іноді 

навіть рихлими шишками із витягнутими 

гострими, часто роздвоєними на кінці насін-

ними лусками. Досить часто можна побачити 

шишки, які поєднують в собі ознаки тупо- та 

гостролускатої форм. 

Ми виявили, що в лісових культурах 

Західного Лісостепу, Полісся та Прикарпаття 

ростуть переважно туполускаті (привізні) 

форми ялини. Вони і формують основний 

фон продуктивності та стійкості ялинових 

насаджень в позаареальних умовах. 

Поряд з цим, ялинові насадження цих 

районів представлені і гостролускатими 

формами, і частина з них знаходиться у 

незадовільному стані як за стійкістю, так і за 

продуктивністю (напр., ПД 9, 98, 36, 35). 

Проте, серед цих насаджень трапляються і 
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високопродуктивні та біотично стійкі (напр., 

ПД 4сл, 87, 77, 84). Такий стан може свід-

чити про використання для створення ялино-

вих насаджень різного за походженням сади-

вного матеріалу. 

В усіх типах лісорослинних умов найви-

щими таксаційними показниками відрізня-

ються форми з червоно-коричневою та кори-

чневою гладкою корою у молодому віці (Іb-Іс 

класи бонітету) та з коричневою або бурою 

гладкою корою (І-Іb класи бонітету) в стар-

шому віці (див. табл. 1). Найбільші показ-

ники діаметра, висоти та об’єму стовбура 

середнього дерева притаманні особинам з 

тупою формою насінних лусок (P. abies f. 

biloba, P. abies f. obtusata), вони ж мають і 

найвищий класом бонітету. Проте, частина 

ялинових насаджень з переважанням гостро-

лускатих форм (P. abies f. acuminata, P. abies 

f. ligulata) теж відзначаються високими так-

саційними показниками. Вірогідно, це або-

ригенні форми, які успішно адаптувалися до 

місцевих природно-кліматичних умов. 

Окрім форм ялини, запас стовбурової 

деревини значною мірою залежить також від 

густоти. Високий клас бонітету (ПД 65, 65кр, 

6сл, 201 та ін.) не завжди відповідає висо-

кому запасу деревини. Насадження, які рос-

туть за нижчими класами бонітету, але 

мають високу густоту (напр., ПД 156, 98) 

накопичують значно більші обсяги стовбу-

рової деревини за подібний проміжок часу. 

Найвищою біотичною стійкістю характе-

ризуються дерева ялини, які ростуть у типах 

лісорослинних умов D2 та С3 (64% здорових 

та 21-22% – відносно здорових особин при 

мінімальній кількості сухостою в 3-4%). 

Дещо нижчі показники життєвого стану 

дерев зафіксовані в умовах D3 і найнижчі – в 

умовах С2, де середній відсоток сухостою 

становить 11% (див. табл. 2). 

Насадження, які характеризуються най-

вищим класом бонітету (ПД 78, 77, 5сл, 87, 

184 та ін.), відзначаються в основному і най-

вищою продуктивністю у 30-35-річному віці 

(260-470 м3/га), найвищим відсотком здоро-

вих (82-91%) та найнижчим (близько 1%) – 

мертвих дерев. У таких насадженнях пере-

важають особини з коричневою або червоно-

коричневою гладкою корою, компактним 

типом гілкування і тупою, рідше – гострою 

формою насінних лусок. 

 

Висновки 

У Західному Лісостепу ялина європей-

ська відрізняється швидкорослістю, ранньою 

фізіологічною зрілістю та накопиченням 

значних запасів деревини вже у 30-40 років, 

що визначає пріоритетну доцільність її куль-

тивування в цих умовах за ситуації обмеже-

ного періоду часу. 

При створенні лісових культур ялини за 

межами природного ареалу зовсім не приді-

ляють увагу відбору форм ялини, хоча фо-

рми породи у поєднанні з певними лісівни-

чими чинниками часто визначають такі важ-

ливі особливості, як продуктивність і стій-

кість культур. Тому в межах одного наса-

дження практично завжди ростуть різні 

форми ялини за кольором і будовою кори, 

типом гілкування та формою насінних лусок. 

Особливості морфологічних форм ялини 

європейської мають певний зв’язок з біоеко-

логічними властивостями породи – її швидкі-

стю росту, продуктивністю та стійкістю. Так, 

найбільшої уваги заслуговують форми ялини 

з гладкою коричневою з різними відтінками 

корою, компактним гілкуванням і тупою 

формою насінних лусок. Проте, повного спів-

падіння цих морфологічних ознак породи з її 

продуктивністю та стійкістю не встановлено: 

в окремих випадках високопродуктивними та 

стійкими можуть бути і насадження з перева-

гою лускокорих особин у поєднанні з гост-

рими насінними лусками. 

Найкращим життєвим станом відрізня-

ються гладкокорі форми ялини, які мають 

коричневий, рідше – червоно-коричневий чи 

зеленувато-коричневий колір кори. Гіршим 

життєвим станом відзначаються форми яли-

ни з лускоподібною корою; у таких наса-

дженнях є значна кількість сухостою. 

В умовах Західного Лісостепу найви-

щими таксаційними показниками та найкра-

щим життєвим станом володіють ялинові 

культури з перевагою особин з коричневою 

або червоно-коричневою гладкою корою, 

гребінчастим або компактним гілкуванням, 

тупою, рідше – гострою формою насінних 

лусок. Насадження, в яких перевага нале-

жить саме таким формам, ростуть за високим 

класом бонітету і накопичують до 30-35-

річного віку значні запаси стовбурової дере-

вини. Насадження 70-80-річного віку сфор-

мовані переважно формами з коричневою 

або бурою гладкою корою та тупою формою 

насінних лусок. 
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Беручи до уваги кращий життєвий стан, 

більшу довговічність і вищу продуктивність 

туполускатої форми ялини в лісових культу-

рах Західного Лісостепу, саме їй пропонуємо 

надавати перевагу під час відбору матеріалу 

для створення лісових насаджень у цьому 

регіоні. 
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The research of Yaziv sulphur deposit surface water condition during 2013–2014 years has revealed that 

mine waters and formation waters drainage from underground sulphur smelting mine into Shklo river system 

has resulted in surface waters and ground waters pollution. The most prevailing contaminants are sulphates, 

phosphates, suspended substances, iron, nitrogen compounds, calcium, magnesium and nitrites.    

Key words: sulphur deposit, hydroecological conditions, surface waters, hydrochemical index.      

 

Дослідження стану поверхневих вод Язівського сірчаного рудника Львівської області упродовж 

2013-2014 років показало, що скид дренажної води кар'єру і пластових вод рудника підземної 

виплавки сірки в річкову систему річки Шкло призвів до забруднення поверхневих і ґрунтових вод. 

Найпоширеніші забруднення сульфатами, фосфатами, завислими речовинами, залізом, сполуками 

азоту, кальцію, магнію та нітритами. 

Ключові слова: сірчане родовище, гідроекологічні умови, поверхневі води, гідрохімічні 

показники. 

 

У 20 столітті у Львівській області в зоні 

зчленування південно-західної окраїни 

Східноєвропейської платформи з Передкар-

патським крайовим прогином у великих 

масштабах провадиться промисловий видо-

буток самородної сірки, гіпсу, глин та інших 

корисних копалин в умовах карбонатно-

сульфатного карсту в неогенових відкладах.  

Для забезпечення відкритих гірничих 

робіт здійснюється інтенсивний водовідлив, 

добовий обсяг якого сягає до 100 тис. 

м3/добу (Язівське сірчане родовище) і навіть 

288 тис. м3/добу (Миколаївський кар’єр 

глин). При цьому рівнева поверхня підзем-

них вод знижується на десятки метрів (до 

90 м на Язівському родовищі), вогнища роз-

вантаження перетворюються на вогнища 

живлення, відбувається перехоплення повер-

хневого стоку (частина поглинених річкових 

вод тут досягає 25% водовідливу ), форму-

ються великі депресійні вирви площею до 

100 км2 (Язівське родовище) і навіть до 400 

км2 (Кривське родовище гіпсу), різко збіль-

шується швидкість руху підземних вод (до 

2,5 км/добу на Язівському і до 10,2 км/добу 

на Миколаївському родовищі) [1, 5].  

У результаті стрімкої активізації водооб-

міну, до якого залучені поверхневі води і 

води суміжних водоносних горизонтів, зрос-

тає агресивність підземних вод, збільшується 

проникність карстуючих порід за рахунок 

корозійного розширення тріщин і порожнин 

і вимивання з них заповнювача, відбувається 

провалоутворення з порушенням покрівної 

товщі і деформаціями земної поверхні, руй-

нуванням споруд і комунікацій та здійсню-

ється надходження хімічних агентів з тери-

торії родовищ у водні горизонти прилеглих 

територій [3].  

При розробці Язівського родовища сірки 

ландшафт Яворівського району зазнав доко-

рінних змін, внаслідок чого сформувався 

техногенний ландшафт, який характеризу-

ється зміною гідрогеологічних процесів, 

утворенням потужних сірчаних хвостосхо-

вищ та карстових порожнин тощо. Відвали, 
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хвостосховища, кар'єри і інші порушені 

ділянки виключені із господарського корис-

тування і представляють собою екологічно 

та  ерозійно-небезпечні території [2]. 

Матеріали і методи 

Яворівський сірчаний кар'єр знаходиться 

в басейні річки Вісли і перетинається річкою 

Шкло з притоками Терешка, Великий і 

Малий Гноєнці, Руський, Якша. Площа 

водозбору басейну ріки Шкло в районі 

проведених досліджень становить 312 км2, з 

них на гідропосту міста Яворів – 235 км2, на 

греблі водосховища Новий Яр – 77 км2 [4]. 

Щоб запобігти затопленню сірчаного 

кар'єру річковими водами, для регулювання 

рівня води та акумуляції паводку, за рекоме-

ндаціями Укргідропроекту створена складна 

система водовідведення, яка функціонує і 

сьогодні та головною частиною якої є річка 

Шкло. 

У зв’язку з цим метою проведених нами 

у 2013-2014 роках гідроекологічних дослі-

джень було встановити гідрологічні, гідрофі-

зичні та гідрохімічні показники води у річці 

Шкло на територіях прилеглих до Язівського 

родовища сірки Яворівського району Львів-

ської області. 

Для визначення якості річкової води 

було проведено відбір 14 проб води в насту-

пних точках (табл. 1 і 2): проба 1 – карстове 

озеро – виток ручаю Руського; проба 2 – 

місце скидання стічних вод очисними спору-

дами м. Новояворівськ; проба 3 – приток 

ручаю Руського; проба 4 – водосховище 

Руське; проба 5 – канал Руський 100 м нижче 

водосховища; проба 6 – водосховище Шкло; 

проба 7 – водосховище Новий Яр перед 

насосною станцією; проба 8 – р. Терешка в 

ложі водосховища Новий Яр; проба 9 – 

водосховище Терешка; проба 10 – р. Шкло 

перед насосною станцією захисту східного 

борту; проба 11 – канал Руський перед 

впаданням у водосховище В. Гноєнець; 

проба 12 – водосховище В. Гноєнець, проба 

13 – водосховище М. Гноєнець; проба 14 –  

р. Шкло нижче м. Яворів. 

В пробах води за загальноприйнятими 

методиками визначали вміст кисню, сполук 

азоту, фосфору, кальцію, магнію, хлору, 

заліза, рН, сухий залишок, іони калію, 

натрію, гідрокарбонату. Приток атмосферної 

води у річку та випаровування води 

визначалися за метеорологічними даними. 

Результати досліджень та обговорення 

Яворівський сірчаний кар'єр знаходиться 

в басейні річки Вісли і перетинається річкою 

Шкло з притоками Терешка, Великий і 

Малий Гноєнці, Руський, Якша. Ріка Шкло з 

притокам Сяну впадає в річку Вісла біля 

міста Тарнобжег (Польща). Площа водо-

збору басейну ріки Шкло на гідропосту міста 

Яворів складає 235 км2, на греблі водо-

сховища Новий Яр – 77 км2, (32% водоз-

бірної площі). 

Щоб запобігти затопленню кар'єру 

річковими водами, за проектом Укргідро-

проекту була створена складна система 

водовідведення, яка функціонує до сьогодні. 

Вище військового санаторію на р. Шкло збу-

довано невелику (висота 2 м) проти повеневу 

греблю. З ставка вода тече обвідним каналом 

в обхід території санаторію і витікає в 

долину, перекриту греблею Новий Яр. 

Водосховище Новий Яр призначено для 

акумуляції паводку 1% забезпеченості і має 

об'єм 4750 тис. м3 при відмітці рівня води 

247,4 м і площі дзеркала 140 га. Регульо-

ваний об'єм водосховища 4550 тис.м3. В 

нього впадає і річка Терешка, яка також 

перегороджена греблею біля с. Старини.  

На території водосховища неогенові 

породи розмиті і місцями четвертинні від-

кладення залягають безпосередньо на гіпсо-

ангідритах. До початку гірничих робіт тут 

знаходились джерела сірководневих вод, 

тобто проходило розвантаження води з 

карстового водоносного горизонту. Внаслі-

док осушення кар'єру джерела зникли, поча-

лось поглинання річкової води, створились 

численні карстові провали. Тому воду в 

водосховищі не накопичують, а перекачують 

за допомогою насосів в водосховище на 

ручаї Руському. Трубопровід довжиною 2,5 

км має діаметр 1,1 м. Річний об'єм перекачки 

дорівнює 12 млн. м3 води.  

Водосховище на ручаї Руському має мак-

симальний об'єм 675 тис. м3 при відмітці 

259,6 м і площі водного дзеркала 21,4 га. 

Регульована ємкість 615 тис. м3. Крім води з 

річки Шкло в водосховище поступає вода з 

очисних споруд м. Новояворівська. З нього 

вода по донному водовипуску скидається. в  

самопливний  канал  довжиною  3 км. і  

перетікає  у  водосховище  на р. Великий 

Гноєнець. Водосховище Великий Гноєнець 

має об’єм 12,75 млн.м3 при відмітці 247,5 м. і 

площі водного дзеркала 380 га. Регульований 
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об'єм 12,4 млн. м3. З цього водосховища вода 

через відсічну дамбу с. Тарнавиця донним 

каналом поступає в насосну станцію. Сюди 

ж поступає вода з водосховища Малий Гноє-

нець об'ємом 14 млн. м3 при відмітці рівня 

248,5 м і площі водного дзеркала 291 га. 

Робочий об'єм водосховища Малого Гноєнця 

становить 12,5 млн. м3. 

Табл. 1. Хімічний склад води у басейні річки Шкло 

№ проби / 

Показник, мг/л 
1 2 3 4 5 6 7 

ГДК, 

мг/л 

NH4 0,62 0,72 3,0 3,5 1,3 0,9 0,03 2,0 

K+Nа 11,5 55,7 5,08 23,0 10,0 58,9 55 – 

Cа 36 48 60 48 56 56 56 180 

Mg 26 22 60 24 28 10 19 40 

Fe 0,094 0,2 17,0 0,1 0,1 0,009 0,003 0,3 

Cl 19,5 57,0 42,5 28,4 21,3 14,2 21,3 350 

SO4 55 49 49 67 69 46 39 400 

HCO3 171 244 292 195 219 293 329 400 

NO3 0,01 0,003 0,004 0,02 0,03 0,02 0,01 45 

NO2 0,5 0,34 0,92 0,2 0,6 0,001 0,008 3,3 

Р2О5 0,2 8,0 10,7 2,5 1,3 0,2 0,2 3,5 

О2 7,0 6,0 6,1 6,7 6,1 3,0 2,5 6,0 

рН 6,5 7,0 6,4 7,0 6,7 7,3 6,4 6,5–9 

Сух. залишок 250 281 382 282 304 312 308 1000 

 

Табл. 2. Хімічний склад води у басейні річки Шкло 

№ проби / 

Показник, мг/л 
8 9 10 11 12 13 14 

ГДК, 

мг/л 

NH4 0,2 0,2 1,0 2,5 1,5 2,11 2,7 2,0 

K+Nа 21,0 21,0 194 4,1 13,5 23 103 – 

Ca 64 52 472 64 68 48 312 180 

Mg 19 24 77 14 14 12 45 40 

Fe 0,5 0,2 0,1 0,1 0,16 0,36 0,92 0,3 

Cl 28 21 21 28 35 35 35 350 

SO4 16 7 1709 28 37 49 917 400 

HCO3 280 292 110 195 37 170 231 400 

NO3 0,03 0,03 0,03 0,002 0,02 0,02 0,02 45 

NO2 0,9 0,14 0,13 0,22 0,5 0,004 4,3 3,3 

P2O5 0,1 0,1 0,1 1,2 1,1 1,0 5,55 3,5 

O2 2,1 2,3 3,1 3,6 2,9 2,6 3,0 6,0 

pН 7,1 7,3 6,5 7,6 7,3 7,5 7,75 6,5–9 

Сух. залишок 341 328 2596 238 290 316 1606 1000 

 

Насосна станція сімома насосами видат-

ністю 5000 м3/год. і трьома насосами 

видатністю 1250 м3/год. перекачує воду з 

Гноєнецьких водосховищ трубопроводами 

знову в русло р. Шкло біля м. Яворова. Воду 

подають по двох залізобетонних колекторах 

діаметром 1200 мм. Крім того, від цієї 

насосної станції прокладений сталевий 

трубопровід діаметром 426 і 530 мм на 

технологічний комплекс. 

Старе русло р. Шкло в місті Яворів 

заросле і замулене. Після скиду води річка 

набуває ширини 4-5 м. Нижче с. Наконеч- 

не-2 річка Шкло спрямована в канал Щан і 

цим каналом тече до с. Краковець, в якому 

знаходиться великий став, що викорис-

товується для промислового риборозведення. 

Далі р. Шкло продовжується на польській 

території. 
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Північний борт кар'єру перерізає р. Якша. 

Вона була за регульована двома греблями. 

Нижня гребля в 1998 році була зруйнована 

внаслідок переповнення чаші водосховища 

об'ємом 450 тис. мЗ. Внаслідок прориву води 

створився яр довжиною близько 1 км і 

глибиною до 25 м (до підошви четвертинних 

відкладень) 

Водосховище Якша-1 має ємкість 2,12 

млн. м3 при відмітці 243,5 м  і площі водного 

дзеркала 126 га. Воду з нього перекачують 

трубами діаметром 600 мм в р. Ретичин, яка 

впадає в р. Шкло нижче Краковець. Щорічно 

відкачують 2,8 млн.м3 води. Річний стік в    

р. Шкло біля м. Яворів коливається від 4,9 до 

10,3 л/с на км2, норма стоку 5,5 л/с на км2. 

Відмітка рівня води в озері визначена як 

відмітка старого русла р. Шкло на перетині її 

з західним бортом кар'єру, вона дорівнює 

230 м плюс глибина води в річці. 

Залежність площі водної поверхні від 

глибини визначена за даними маркшей-

дерського плану масштабу 1:2000. Кар'єр 

займає по зовнішньому контуру 932 га. 

Об'єм виробленого простору 402 млн.м3, з 

них 97 млн.м3 заповнено внутрішніми відва-

лами. Об'єм простору від дна до відмітки 

рівня води після затоплення 195 млн.м3. 

Найглибшим місцем в кар'єрі є зумпф, 

розташований близько східного борту на 

відмітці 150 м. 

Різниця відміток напору води на початку 

осушення і в період осушення S0. Згідно гід-

реологічній карті, відмітка п'єзометричного 

напору на площі кар'єру дорівнювала 245 м. 

Відмітка води в зумпфі кар'єра 150 м. З 

врахуванням приведених даних приймаємо 

різницю напорів (пониження) 95 м.  

Проведеними дослідженнями встанов-

лено, що річний стік в р. Шкло біля              

м. Яворів коливається від 4,9 до 10,3 л/с на 

км2, норма стоку 5,5 л/с на км2. Річна сума 

опадів становила: в маловодний рік – 447 мм, 

велиководний – 889 мм. Найбільша кількість 

опадів відмічається у липні і дорівнює 

200 мм. 

Випаровування води з поверхні ріки зна-

ходиться на рівні 85% від кількості опадів. У 

результаті цього водний басейн ріки має по-

зитивний баланс: живлення більше випаро-

вування.  

Результати проведених досліджень пока-

зують, що скид дренажної води кар'єру і 

пластових вод рудника підземної виплавки 

сірки в річкову систему річки Шкло призвів 

до забруднення поверхневих вод її басейну 

сульфатами, фосфатами, завислими речови-

нами, залізом, сполуками азоту, кальцію, 

магнію, нітритами. 

Хімічний склад води у басейні річки 

Шкло представлений у табл. 1 і 2.  

У першому кварталі 2013 р. виявлене 

найбільше перевищення у воді вмісту суль-

фатів на рівні 1,2 ГДК, завислих речовин - 

1,42 ГДК, азоту амонійного – 1,38 ГДК, 

заліза загального – 8,53 ГДК, фосфатів – 1,76 

ГДК. У другому кварталі у воді річки Шкло 

виявлене перевищення вмісту кальцію – 1,16 

ГДК, заліза загального – 3,4 ГДК, нітритів – 

3,38 ГДК, сульфатів – 4,92 ГДК, фосфатів – 

2,35 ГДК. У третьому кварталі у воді річки 

виявлено перевищення вмісту сульфатів на 

рівні 1,7 ГДК, завислих речовин – 3,3 ГДК, 

кальцію – 1,11 ГДК, магнію – 3,4 ГДК, 

сухому залишку – 1,04 ГДК, іонів амонію – 

3,86 ГДК, нітритів – 5 ГДК, заліза загального 

– 8,9 ГДК, мінералізації – 1,11 ГДК. У четве-

ртому кварталі 2013 року у воді річки Шкло 

виявлене перевищення сульфатів – 1,37 ГДК, 

завислих речовин – 1,42 ГДК, азоту амоній-

ному – 1,38 ГДК, заліза загального – 

1,17 ГДК. 

Висновки 

Таким чином, в результаті проведених 

досліджень, нами встановлено, що незва-

жаючи на припинення видобутку руди на 

Язівському родовищі сірки, наслідки його 

експлуатації відчутні до сьогодні, адже з 

метою уникнення затоплення кар’єру та 

потрапляння забруднених вод до басейну 

річки Вісла потрібно постійно відкачувати 

сульфатну воду з сірчаних кар’єрів та 

пластові води рудників підземної виплавки 

сірки.  

До основних факторів, які викликають 

гідрологічні і інженерно-геологічні явища, 

що негативно впливають на гідрологічні 

умови району досліджень відносяться: 

попереднє осушення території родовища, 

оголення масивів порід гірничими роботами, 

розкрив і порушення водоносних горизонтів, 

формування відвалів, гідровідвалів, хвосто-

сховищ і інших видів промислових об'єктів. 

Стік річок Шкло і Терєшка частково 

поглинається через карстові порожнини. На 

площах зв'язку між рудовміщуючим та 

четвертинний водоносними горизонтами 
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пройшло осушення або пониження рівнів 

води в криницях, внаслідок чого втрачені 

джерела місцевого водопостачання в селах 

Бердихів, Підлуби, Молошковичі, Лісновичі, 

Речічани. Значні площі, де в природних 

умовах були болота, осушені.  

Одним з чинників, що викликали зміни 

гідрогеологічних параметрів водоносного 

комплексу, є карстово-суфозійні процеси. 

Щоденно підземні води розчиняють 164 м3 

гіпсу, а за весь період існування підприємс-

тва розчинено 1,8 млн. м3. Це обумовлює 

збільшення водопровідності в зоні розвитку 

карсту. В той же час суфозія призводить до 

кольматації шляхів фільтрації води. Поверх-

неві води поступають у водоносні горизонти 

в місцях відсутності глиняного водоупору і 

просуваючись по водоносних горизонтах, 

вилуговують з породи органічні речовини, 

завдяки чому величина окисно-відновного 

потенціалу у воді знижується.  

По мірі фільтрації води по карстових 

утвореннях в гіпсах у водах заявляється дос-

татня кількість сульфатів і зразу ж почина-

ється процес мікробіологічного утворення 

сірководню. Так як в сірчаній руді є всі 

умови для мікробіологічної сульфатредукції 

(сульфатредукуючі бактерії, органічна речо-

вина і сульфати), відкачування води не приз-

водить до звільнення водоносного горизонту 

від сірководню.  

Тому одним із основних заходів щодо 

зниження рівня забруднення поверхневих 

вод в зоні розташування Язівського родо-

вища сірки Яворівського району Львівської 

області є усунення контакту води із сірков-

місним пластом.  
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на навчальний посібник 

Снітинський В. В. Екотоксикологія : навч. посібн. / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський,  

П. С. Гнатів, Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас, М. А. Петровська – Херсон: Олді-плюс. – 2011. – 

330 с. 

 

Стан довкілля в Україні, незважаючи на стурбованість громадськості, зусилля вчених та 

євроінтеграційні декларації владних інституцій, сьогодні не покращується. Очевидним є 

дефіцит кваліфікованих управлінців і практичних організаторів екобезпечного та економічно 

перспективного природокористування й охорони природного середовища.  

Підготовка фахівців-екологів, зокрема у сфері агроекології й охорони лісових ресурсів, 

потребує опрацювання широкого кола наукових і практичних знань. В Україні не було 

спеціального посібника чи підручника для екологів, який би містив концентровані знання з 

токсикології, опис властивостей отруйних рослини, грибів і тварин, сучасні дані про 

токсичні промислові сполуки. До недавнього часу такі знання можна було здобути із дуже 

розрізнених джерел. 

Тому, безперечно, своєчасним та актуальним є видання 

авторським колективом, очолюваним академіком НААН 

В. В. Снітинським, нового навчального посібника під наз-

вою «Екотоксикологія». Праця підготовлена на основі 

типової державної програми з однойменної дисципліни для 

студентів освітнього кваліфікаційного рівня бакалавр 

напрямку підготовки «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування». 

Матеріал викладений на 330 стор. Робота ілюстрована 84 

якісними рисунками і 33 змістовними таблицями, 

важливими додатками. Праця спирається на 41 основне 

наукове джерело та містить ще 159 спеціальних 

вітчизняних і зарубіжних позицій для самостійної роботи 

студентів та аспірантів. Книга містить стислий вузько-

фаховий, але вичерпний предметний покажчик. 

Посібник має три частини.  

У першій частині подані загальні основи токсикології, її 

термінологічний апарат. Дана концепція нової навчальної 

дисципліни «Екотоксикологія», сформульоване чітке визначення цієї науки, об’єкта й 

предмета її вивчення та основних завдань курсу. Висвітлені питання токсикокінетики й 

токсикодинаміки екотоксикантів. Здійснений стислий історичний аналіз витоків 

екотоксикології, показана роль світових і вітчизняних учених у її становленні. Викладені 

елементи динаміки й поводження токсинів, зокрема, техногенних, їхню шкідливість у 

природному довкіллі й екосистемах.  

Автори вперше чітко описують екотоксичні ефекти на чотирьох рівнях екосистем: аут-, 

дем-, синекологічному та біосферному. Токсичні ефекти в екосистемі руйнують звичний 

шлях засвоєння зовнішньої енергії і проходження її потоків через системи, зменшують про-

дуктивність, змінюють функціонування трофічних ланцюгів і мереж загалом, впливають на 

біоакумуляцію поживних мінеральних елементів, органічної речовини й енергії, змінюють 

темпи розкладу мертвої органіки, руйнують нормальні цикли малого біотичного кругообігу 

речовин, загрожують збереженню прийнятних для біоти фізико-хімічних параметрів абіоти-

чних компонентів. 
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У другій частині детально описані біогенні токсини. Показане їхнє значення у функціо-

нуванні біоценозів, у підтриманні стабільності природних екосистем. Обґрунтована потреба 

збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Адже у природі відомі токсини різної 

сили як чинники взаємовідношень живих компонентів в екосистемах. Вони є одним із 

невід’ємних еволюційно усталених засобів підтримання стійкості, стабільності й гармонії у 

біосфері. Необережне чи свідоме знищення популяцій рослин чи тварин, що використовують 

отрути для власного виживання, є неприпустимим, як і будь-яких інших, які не мають особ-

ливого практичного значення для людини. Знижуючи чисельність того або іншого виду, 

знищуючи популяцію загалом, можна спричинити повне його зникнення. Це зумовлює 

явище заміщення одних видів іншими, завжди призводить до незворотних змін в біоценозах 

і, врешті решт, до небажаних наслідків і для людини. Наприклад, необережна людська акти-

вність, а саме масштабне застосування на півдні України сільськогосподарських отрутохімі-

катів, технохімічне забруднення довкілля, а останніми роками випалювання полів і пустищ 

спричинили стрімке зменшення чисельності популяцій хижих ос – природних «екорегулято-

рів» поширення отруйних каракуртів. 

Третя частина книги присвячена викладенню новітніх даних стосовно походження, пово-

дження у довкіллі та небезпеки для людини синтетичних і спонтанних техногенних екоток-

сикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо 

шкідливих штучних хімічних канцерогенів.  

Автори посібника аргументовано наводять висновки фахівців, що у природному середо-

вищі знаходиться 7-8 млн. різних хімічних речовин, а їх перелік щорічно поповнюють ще 

250 тис. нових сполук. Особливо небезпечні 200 хімічних сполук: бензол, азбест, 

бенз(α)пірен, пестициди (ДДТ, елдрин, ліндан та ін.), важкі метали (особливо ртуть, свинець, 

кадмій), різноманітні синтетичні барвники і харчові добавки.  

Автори акцентують увагу на проблемах становлення екотоксикології, а також на актуа-

льності підвищення її суспільної ролі. Адже сучасної доби страх захворіти від хімічного 

отруєння чи радіації істотно збільшив кількість звернень до лікарів, скарг і вимог компенса-

цій за спричинені страждання. Поза сумнівом, емоційний статус людини, спосіб громадсь-

кого сприйняття проблеми такі ж реальні, як і наукові дані. Проте, дотепер панує переко-

нання, що перші менше обґрунтовані, ніж методи експериментальної оцінки екотоксичної 

небезпеки того або іншого чинника довкілля людини. 

Навчальний посібник безсумнівно вносить певний порядок у викладання екотоксикології 

у ВНЗ України. Він може бути корисним і магістрам, і аспірантам, науковцям і фахівцям 

сфери моніторингу та керування безпекою довкілля. Матеріали книги важливі для організації 

екобезпечного виробництва і природокористування, вкрай потрібні для планування дослід-

ницької роботи на різних рівнях – від бакалаврського до докторантського.  

 

Д. М. Гродзинський, 

доктор біологічних наук, професор,  

академік НАН України, 

заслужений діяч науки і техніки України 
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РЕЦЕНЗІЯ  
на монографію Шидловський І. В. 

Історія музейної справи та Зоологічних музеїв університетів України  

/ за ред. Й. В. Царика / Ігор Шидловський. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012. – 112 с.  

 

Музейний феномен виник ще за античної доби, але розвинувся у більш-менш упорядко-

вану систему збирання певних об'єктів упродовж ХVІ-ХVII століть. Первісне поняття 

«музей», на противагу сьогоднішньому, підкреслювало особисті права на приватні зібрання й 

означало обмежений доступ глядачів. Сьогодні ж музеї – це науково-дослідні й культурно-

освітні установи, які збирають, комплектують, вивчають і зберігають природничі й інші 

колекції, використовуючи які поширюють науково-природничі знання. Вони ж відіграють 

надзвичайно важливу роль у розвитку суспільства, свідомості людей, сприйнятті прекрас-

ного і, зокрема,  у поважному ставленні до багатства живої природи.  

Природничі музеї дають можливість безпосередньо знайомитися зі світом, який нас ото-

чує, побачити різноманіття природи та її окремих компонентів. Збереження природничих, 

зокрема, зоологічних збірок у спеціальних музеях дає змогу продемонструвати живий світ 

біоти Землі у різних природних зонах, зберегти та привернути увагу людей до охорони при-

роди й недопущення умов, що спричиняють зникнення окремих видів тварин на планеті. 

Зоологічні колекції є тим надбанням, які слугують науковцям для екоморфологічних, зоогео-

графічних та інших досліджень, дають змогу зрозуміти й описати зміни ареалів тварин, при-

чини виникнення цих змін і запобігти негативному впливу природокористування, як виду 

виробничої діяльності. 

Монографія І. В. Шидловського «Музейна справа: 

термінологія та історія музейництва» чи не вперше в 

Україні висвітлює процес становлення музейної справи у 

світовому й національному контексті. Важливо, що ця 

унікальна книга видана славетним Зоологічним музеєм 

ЛНУ ім. І. Франка. Саме цей заклад втілює ідею єдності 

зоогеографічного різноманіття просторів Євразії та 

регіональної специфіки біорізноманіття західного регіону 

України. 

У книзі «Музейна справа: термінологія та історія 

музейництва» І. В. Шидловський зібрав матеріали щодо 

виникнення та розвитку музейної справи, навів основні 

терміни й поняття, які використовують в роботі з 

музеаліями. Особливу увагу автор звернув на розвиток 

природничих колекцій та музеїв в Україні. У монографії 

уперше фахово представлено ґрунтовний енциклопедичний 

огляд зоологічних музеїв в університетах України, їх 

історію, багатство та структуру колекцій. Важливо додати, 

що автор книги особисто відвідав ці заклади і представив новий цінний фотоматеріал з 

експозицій, колекційних сховищ і лабораторій. Вагомими є авторські нотатки про 

методологічні й методичні особливості кожного з оглянутих музеїв.  

Згідно із Законом України «Про музеї та музейну справу», основними напрямами діяль-

ності музеїв є, крім іншого, науково-дослідна та культурно-освітня діяльність. Природничі 

музеї є не лише осередком науково-дослідної діяльності, але й повинні бути однією з 

основних ланок у формуванні неперервної та наскрізної екологічної освіти, як це проголошує 

«Концепція екологічної освіти України». 

Книга містить три розділи, які поступово розкривають зміст музейної справи й історію 

музейництва. Список спеціальної рекомендованої літератури, предметний та іменний покаж-

чики є дуже корисними для фахівців.  
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Монографія І. В. Шидловського є цілісною історико-аналітичною працею у дуже 

специфічній сфері наукової діяльності. Вона дуже необхідна як у навчальному, так і 

музеологічному процесах, особливо з міркувань відродження багатьох занедбаних і частково 

забутих, хоча й надзвичайно цінних колекцій. 
  

І. Г. Ємельянов, 

член-кореспондент НАН України,  

доктор біологічних наук,  

директор Національного науково-

природознавчого музею НАН України 

Ю. М. Чернобай,  

д.б.н., професор,  

директор Державного природознавчого  

музею НАН України, голова Секції 

природничої музеології ІСОМ-Україна 
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ЖУРНАЛ АГРОБІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ  
(біологічні та сільськогосподарські науки) 

Біологія рослин 

Біологія тварин 

Екологія та охорона довкілля 

 

У Львівському національному аграрному університеті триває видання періодич-

ного науково-технічного збірника “Журнал агробіології та екології”, який публікує 

оригінальні праці: оглядові, теоретичні, аналітичні, статті за результатами спостере-

жень, дослідів та експериментів, наукові та науково-публіцистичні повідомлення, 

рецензії. Всі рукописи рецензують експерти редакційної ради. Опубліковані праці й 

передруки редколегія відхиляє, а прийняті – редагує. Друк матеріалів – українською, 

російською, англійською мовами.  

 

Інформація для авторів щодо формату й оформлення рукописів: 

1. Підготовка праць до друку.  

Стаття має бути надрукована на папері формату А4. Рукописи статей готують за 

допомогою редакторів “Word” будь-якої версії, з використанням шрифта Times New 

Roman (12 pt.), інтервал 1,5, поля: ліве – 4 см, праве – 2 см, верхнє і нижнє – 2,5 см.  

Титульний аркуш (включно з резюме), вступ, матеріали і методи, результати, 

обговорення, бібліографічний список, таблиці, рисунки, підписи до рисунків. Загаль-

ний обсяг статті не повинен перевищувати 15 сторінок (оглядової статті – 25 сторі-

нок), повідомлення – 5 сторінок (сторінки слід пронумерувати). Стаття має бути під-

писана усіма авторами. У черговий номер журналу подають не більше, ніж 1 статтю 

одного й того ж автора (у  співавторстві – не більше  2 статей). 

2. Титульний аркуш повинен містити шифр УДК, назву статті (видрукувану вели-

кими буквами), ініціали та прізвища авторів, назву установи, міста й країни для зару-

біжних), розширена анотація українською мовою (до однієї сторінки) та ідентична за 

змістом анотація англійською мовою не менше цілої сторінки (для іноземних авторів 

– резюме лише англійською мовою), ключові слова (не більше 7). Якщо в статті пред-

ставлено результати спільних досліджень авторів, які працюють у різних установах, 

слід зазначити  місце праці кожного з авторів. На титульному аркуші вказати повну 

поштову адресу, телефон і номер електронної пошти автора, якому  буде надіслана  

коректура статті. 

3. Матеріали і методи. При описанні матеріалів і методів потрібно подавати інфо-

рмацію, необхідну для повторення описаних досліджень (із посиланням на відповідні 

джерела й методики). Необхідно зазначити обладнання, реактиви та їх виробника. У 

роботах з піддослідними тваринами вказати, чи дотримано відповідні вимоги їх утри-

мання. Необхідно вказувати про дотримання принципів біоетики у використанні тва-

рин.  

4. Бібліографічний список. Посилання на літературні джерела позначаються араб-

ськими цифрами в квадратних дужках  [1, 2 і т.д.]. Бібліографічний список складають 
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згідно з порядком згадування джерел у тексті, або за алфавітом. У використаних дже-

релах вказують всі параметри згідно вимог ДАК України.  

5. Таблиці й ілюстрації (рисунки, фото). Кожна таблиця подається на окремій сто-

рінці і відповідно нумерується. Таблиці й усі їхні графи повинні мати назви. Скоро-

чення слів у таблицях не допускається. Всі фотографії, графіки і діаграми в тексті 

позначають як “рисунки” (рис. 1, рис. 1-3 і т.д.). Фотографії мають бути виразними та 

якісними щодо кольорів чи чорно-білих тонів у формі  графічного файлу неменше dpi  

600. 

Загальна площа таблиць і рисунків не повинна перевищувати 1/3  цілої статті. Одні 

й ті ж дані не можна представляти в таблицях і на рисунках. Підписи до рисунків 

розміщують під рисунками окремо від зображення. 

6. Статистичний аналіз необхідний для встановлення достовірності показників як у 

таблицях, так і на рисунках. Слід вказати метод проведення статистичного аналізу 

одержаних результатів, значення похибки й кількість спостережень. При встановленні 

істотних відмінностей у значеннях показників, необхідно вказати ступінь вірогідності 

різниць і критерій, за яким його обчислювали. 

Редакційна кореспонденція.  

Рукописи статей (у двох примірниках разом із електронною версією) і кореспонде-

нцію, що стосується отримання журналу й відбитків статей, інформації, оголошень і 

розміщення реклами слід надсилати доценту Панас Наталі Євгенівні (кафедра еколо-

гії та біології, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни, Львівська 

обл., Україна, 80381 

Тел.: +038-032-224-29-47. 

E-mail: agrobioeco@gmail.com   
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Instructions to Authors 
 

The Journal of Agrobiology and Ecology publishes original papers, contributing new information 
about any aspect of agrobiology (plant biology, animal biology, microbiology), ecology and 
environmental protection. The experimental studies, review articles in specialized fields, methodical 
papers, short communications are welcome. All submitted papers go through the reviewing by Editorial 
Board experts. Materials, which have alread\ been printed elsewhere or are planned for submission to 
another journal, are not acceptable. Papers written in Ukrainian and English, are welcome. The editors 
request all authors to carefully observe the recommendations laid down in the instruction to authors. 

 

Preparation of Manuscript 
Manuscripts must be typewritten in double-line spacing, 12-point print, with a left-hand margin of 4 

cm, right-hand margin of 2 cm, up and down margins of 2,5 cm. Typescripts should be collated in the 
following order title page including summary; introduction; materials and methods; results and 
discussion; acknowledgements: references; tables; figures. Full-length papers should not exceed 10 
printed pages (experimental work), 25 pages (review article), 5 pages (short communication). 
Manuscripts must be signed by all authors. 

Title page (on a separate sheet) must include: the title (in capital letters), name(s) of authors, 
affiliation(s), summan in Ukrainian and identical summary in English (Ukrainian summary is not 
required from foreign authors), keywords. If it is a joint publication from several institutions, the affiliation 
of all authors should be indicated. The name, full postal address, telephone number and E-mail of the 
author responsible for reading the proofs, must be given. 

In "Materials and Methods" sufficient information should be provided to permit duplication of the 
experimental work. The manufacturer’s name and location should be given for special material and 
equipment. In animal experiments the author must state, that the principles of animal care were 
followed. The methods of anesthesia and euthanasia must be indicated. 

References identified by Arabic numerals in square brackets [e. g. 1, 2 etc], should be numbered 
consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. The reference list is arranged 
accordingly with the names of all authors and their initials, the entire title of the article cited, the name of 
the journal, the year of publication, the volume number, the first and last page numbers; and, for books, 
the names of all authors and their initials, the title, the city and the year of publication, the name of 
publisher and total number of pages. 

The figures and tables must not exceed one-third of the paper. The same data should not be 
represented both m the tables and in the figures. Each table should be typed on a separate sheet and 
appropriately numbered. The tables and the table columns should be titled. Abbreviations in the tables 
are not allowed All photographs graphs and diagrams should be referred to as "figures" and identified in 
the text as follows: Fig. 1, Figs. 1-3, etc. All illustrations should be given separately. 

Statistical techniques used in the analysis and presentation of results should be clearly described. 
When a measure of variation is reported, authors must state which measure has been calculated (e. g. 
standard deviation, standard error of mean, etc.) and number of observations; this also applies to error 
bans in figures. When a level of statistical significance is quoted, brief indication should be given of the 
test which has been used. 
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