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ПІДСЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЗООЛОГІЇ
Акуленко Н.М.
МЕДУЛЯРНЫЙ И ЭКСТРАМЕДУЛЯРНЫЙ ГЕМОПОЭЗ У
ГИДРОБИОНТОВ: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ.
Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины,
Киев, ул.Б. Хмельницкого, 15, akden@i.ua
Ранее нами было показано, что топографическое соседство
гемопоэтических органов с опорными тканями (костью или хрящом)
является общей эволюционной тенденцией для различных групп
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позвоночных (Акуленко, 2008). Гемопоэтические образования
возникали в эволюции неоднократно на основе различных частей
скелета (нотохорд, череп, кости конечностей, костный скелет в
целом). Гистологической основой для кроветворных органов,
топографически связанных со скелетом, в различных эволюционных
ветвях служили различные типы соединительнотканных оболочек
(периост, эндост, перихондр, оболочки мозга и нервного ствола) и
их разнообразие показывает, что первостепенную роль играет
взаимодействие с костной или хрящевой тканью как таковой.
Действительно, на млекопитающих получены многочисленные
доказательства, что воздействие костной ткани, в частности
остеобластов, является важным фактором регуляции гемопоэза. По
современным представления на поверхности кости существуют
«ниши», в которых созданы условия для поддержания
пролиферации наименее дифференцированных предшественников
кроветворения и для их последующей дифференцировки (Forsberg,
Smith-Berdan, 2009). Таким образом, у позвоночных контакты
между
костью,
хрящом
и
гемопоэтическими
тканями
функционально обоснованы. Однако помимо гемомоэза, связанного
со скелетными тканями (т.н. медуллярное кроветворение), у
пойкилотермных позвоночных функционируют другие отделы
гемопоэтической системы, связанные с паренхиматозными
органами (экстрамедуллярное кроветворение). У первичноводных
позвоночных очаги кроветворения, связанные с костной или
хрящевой тканью, обычно представляют собой небольшую часть
кроветворной
системы.
Экстрамедуллярное
кроветворение
обнаруживается в печени, почках, селезенке, гонадах, подслизистой
оболочке кишечника, перикарде и т.д. Незрелые клетки крови
постоянно присутствуют также в кровотоке у пойкилотермных
позвоночных и некоторых птиц. По всей видимости, они там не
только циркулируют, но и дифференцируются. По крайней мере, на
амфибиях показано, что кровеносное русло при определенных
условиях функционирует как полноценный отдел гемопоэтической
системы (Caravini, 1981, Маслова, Тавровская, 1992, Акуленко,
2011). С другой стороны, потенциальные возможности костного
скелета для активизации кроветворения у большинства
пойкилотермных позвоночных используются далеко не полностью.
Если рассмотреть в качестве примера амфибий, то полости в
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длинных костях конечностей не содержат гемопоэтический костный
мозг у большинства хвостатых амфибий, хотя стромальные
компоненты костного мозга в таких полостях присутствуют. У
гигантской саламандры во внутренней полости черепа описан
лимфомиелоидный орган, напоминающий одноименный орган
осетровых рыб; у других амфибий нет ничего похожего. Наконец,
осенью и во время зимовки у бесхвостых амфибий большая часть
гемопоэтического костного мозга замещается жировым, хотя,
одновременно, у этих же животных обнаруживается довольно
интенсивный экстрамедуллярный эритропоэз в печени и в
циркуляции (Акуленко, 2008). Возникает вопрос, является ли
неполное
использование
возможностей
костномозгового
кроветворения,
сочетание
медуллярного
гемопоэза
с
экстрамедуллярным
у
пойкилотермных
позвоночных
«эволюционным несовершенством» или, напротив, имеет
адаптивное значение? Исследования, выполненные нами на
представителях бесхвостых и хвостатых амфибий, показали, что
медуллярное и экстрамедуллярное кроветворение функционально
неравноценны. В костном мозге процессы гемопоэза происходят в
течение всего года; в нем постоянно поддерживается
дифференцировка всех клеточных линий, за исключением
базофилов. Соотношение дифференцирующихся клеток различных
ростков кроветворения (эритроидного и различных типов
гранулоцитов) в костном мозге изменяется в небольших пределах.
Весной и летом количество дифференцирующихся клеток крови в
костном мозге максимально, осенью и зимой большая часть
гемопоэтической миелоидной ткани замещается жировой, однако в
уцелевшей части продолжается активный гемопоэз. Создается
впечатление, что возможности регуляции костномозгового
кроветворения у амфибий очень невелики и ограничиваются его
общей активизацией или, наоборот, подавлением и замещением
большей части гемопоэтического костного мозга жировым.
Периферический отдел гемопоэтической системы амфибий
включает в себя печень, селезенку и циркулирующую кровь
(экстамедуллярное кроветворение). По нашим данным эта часть
гемопоэтической системы функционирует как одно целое:
дифференцировка клеток определенных ростков кроветворения
одновременно активизируется во всех ее отделах, включая
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циркуляцию. В отличие от костного мозга, в периферической части
выборочно, в зависимости от конкретных потребностей
активизируется
дифференцировка
отдельных
ростков
кроветворения. Так, у зеленых лягушек сразу после зимовки
восстанавливается пул эозинофилов и нейтрофилов. В середине лета
начинается восстановление пула эритоидных клеток, которое
частично продолжается во время зимовки. Все эти процессы
происходят преимущественно за счет экстрамедуллярного
кроветворения. При этом индивидуальные различия в активности
экстрамедуллярного кроветворения у лягушек значительно выше,
чем в активности костномозгового. По нашим данным, активизация
кроветворения в периферическом отделе происходит частично за
счет гуморальных факторов, действующих на организменном
уровне, частично за счет включения системы клеточных защитных
механизмов (иммунной системы). В определенных условиях могут
действовать внутриорганные гуморальные механизмы. При этом
стимуляция экстрамедуллярного гемопоэза зависит от посторонних
влияний, потому что клетки-предшественники кроветворения
чувствительны к стимуляторам пролиферации, предназначенным
для других типов клеток. Внутриорганная стимуляция эритропоэза,
например, может быть побочным результатом регенерации
паренхимы печени. Соотношение клеток-предшественников
кроветворения на различных стадиях дифференцировки в костном
мозге и в периферической части гемопоэтической системы также
различается. Например, в кровотоке на один базофильный
нормобласт приходится в 5 раз больше полихромных, чем в костном
мозге. Поэтому весьма вероятно, что значительная часть ранних
предшественников мигрирует из костного мозга и продолжает
дифференцировку в периферических отделах, проходя там
дополнительные циклы делений.
Из приведенных данных можно сделать вывод, что функции
медуллярного и экстрамедуллярного отделов гемопоэтической
системы различны. В костномозговых полостях поддерживается
популяция
наименее
дифференцированных
клетокпредшественников
кроветворения
и
активизируется
их
пролиферация. Происходит также постоянный гемопоэз, который
гарантирует минимальное обновление клеток крови в организме.
Экстрамедуллярное кроветворение у амфибий возникает в ответ на
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конкретную потребность организма. В его функции входит массовое
восстановление гранулоцитов и эритроцитов, приуроченное к
определенным сезонам, а также восстановление состава крови в
ответ
на
кровопотери
или
инфекции.
Преимуществом
экстрамедуллярного кроветворения в таких условиях является, вопервых,
избирательная
активизация
эритроидной
или
гранулоцитарной линии дифференцировки; во-вторых, большой
объем периферической части кроветворной системы позволяет
быстро мобилизовать для кроветворения пластические ресурсы
всего организма. Таким образом, наличие экстрамедуллярного
кроветворения
у пойкилотермных
позвоночных
является
адаптацией к выраженным годовым ритмам в их жизнедеятельности
и к характерному для них пониженному уровню пластического и
энергетического обмена.
Бабич О.В., Тарасова О.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОПЛАНКТОНУ ВОДОЙМИОХОЛОДЖУВАЧА ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС У ЗВ'ЯЗКУ З ЇЇ
РИБОГОСПОДАРСЬКИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, кафедра загальної зоології та
іхтіології, zoo_chair@twin.nauu.kiev.ua
Дослідження
гідробіологічного
режиму
водоймохолоджувачів енергетичних об'єктів в Україні було розпочато у 60х роках минулого сторіччя. Специфічні умови водоймохолоджувачів значною мірою впливають на їх гідробіологічний
стан, при цьому прискорюються біологічні процеси, створюючи
елективні умови для виживання певних груп організмів. Дисбаланс
надходження і винесення органічних речовин із водоймиохолоджувача призводить до посиленого розвитку окремих
представників гідробіонтів. Зокрема, серйозні перешкоди в роботі
деяких атомних електростанцій створюють щорічні "цвітіння" води
при значному розвиткові синьозелених водоростей. Для
забезпечення
нормальної
роботи
системи
технічного
водопостачання електростанції якість води, що поступає, повинна
відповідати певним вимогам, при цьому значну роль у її формуванні
відіграє розвиток водних фітоценозів. Головним продуцентом

17

автохтонної органічної речовини переважно є фітопланктон,
дослідження якого мають важливе значення для комплексних
розробок наукових основ управління водними екосистемами, а
продукція визначає трофічний рівень водойми [Протасов, 1993].
Мета нашої роботи – дослідити особливості розвитку
фітопланктону водойми–охолоджувача Запорізької АЕС (ЗАЕС) у
зв'язку з використанням білого товстолоба (Hipophthalmichthys
molitrix Val.) в якості її біологічного меліоратора. Дослідження
проводились протягом весни - осені 2010 року на базі водоймиохолоджувача ЗАЕС. Проби фітопланктону відбирались посезонно
за загальноприйнятими та уніфікованими в гідробіології методами
на відповідних станціях [Жадин, 1960; Методические, 1984].
Водночас, визначали термічний і гідрохімічний режими.
Водойма-охолоджувач ЗАЕС належить до озерно-ставового
типу. Створена шляхом відгородження частини площі Каховського
водосховища і будівництва відповідних гідротехнічних споруд.
Характер регулювання рівневого режиму – сезонний. Має наступні
параметри: площа дзеркала – 8,2 км2 , об'єм – 47,05 млн. м3, середня
глибина – 5,78 м, максимальна глибина – 13,5 м, довжина берегової
лінії – 11,2 км. Середньомісячна температура води влітку 2010 року
становила 32,8 ˚С, у зимові місяці – 17˚С. Льодовий покрив на
водоймі-охолоджувачі
відсутній.
За
період
досліджень
фітопланктон водойми-охолоджувача ЗАЕС був представлений 83
видовими та внутрішньовидовими таксонами, які відносяться до 4
систематичних груп: Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta,
Euglenophyta. Так, у травні було відмічено 36 таксонів (4
систематичні групи), у липні відповідно 34 (4), у серпні – 40 (4), у
вересні – 32 (3). Як бачимо в умовах підігріву та евтрофікації
збагачується видовий склад фітопланктону, підвищується видове
різноманіття, переважно за рахунок зелених водоростей.
Просторова динаміка та структурне співвідношення
кількісного складу фітопланктону оцінювались за величинами
чисельності (тис. кл./л) та біомаси (мг/дм3) таксонів. Найбільша
чисельність і біомаса фітоплактону спостерігалась навесні (травень)
та в літній період (серпень), складаючи влітку 1449000 тис.кл./л при
біомасі 8,24 мг/дм3 з домінуючими синьозеленими водоростями.
Провідну роль відігравали Aphanizomenon flos-aqua та Microcystis
aeruginosa. Середня чисельність синьозелених водоростей по
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водоймі в серпні склала 139500 тис.кл./л, а їх біомаса 7,14 мг/дм3.
Такий показник їх біомаси свідчить про помірне "цвітіння" води,
тому до водойми доцільно вселяти білого товстолоба для
забезпечення екологічної рівноваги даного водного об'єкту. Навесні
середня біомаса фітопланктону мала показник 9,32 мг/дм3 за
чисельності 16827 тис.кл./л. Домінували діатомові та зелені
водорості, зокрема протококкові. Восени (вересень) вегетація
водоростей сягала значного рівня. Середня біомаса та чисельність
становили відповідно 4,51 мг/дм3 та 59750 тис.кл./л. Переважали
синьозелені та діатомові водорості. Інші групи організмів, такі як
евгленові, улотриксові та коньюгати великого значення у
формуванні фітопланктону водойми-охолоджувача не мали. Таким
чином, результати дослідженнь показали, що фітопланктон
водойми-охолоджувача ЗАЕС відзначається своїм видовим
різноманіттям та значним розвитком, що забезпечує доцільність
вселення рослиноїдних риб, зокрема білого товстолоба
(Hipophthalmichthys molitrix (Val)), який ефективно знижує
чисельність і біомасу водоростевих клітин, поліпшуючи санітарний
стан водойми та її гідрохімічний режим. При цьому необхідно
відмітити здатність риб-фітофагів ефективно використовувати
природну кормову базу для наростання іхтіомаси, що забезпечує
високу економічну ефективність їх вселення до водойм.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЗООЛОГІЇ
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Київський міжнародний університет, Київ, Україна
Викладання біологічних дисциплін в середніх навчальних
закладах є надзвичайно важливим на сьогодні внаслідок
прогресуючого погіршення екології довкілля та все зростаючої
відірванності людини від природи в урбанізованих середовищах.
Зоологія є одним з основних шкільних предметів, що формують
світогляд особистості у таких видозмінених умовах сучасного світу.
Грунтуючись на своєму досвіді викладання зоології земноводних
організмів у середній школі, автор наводить результати власних
розробок, спостережень, узагальнень щодо доцільності викладення
закономірностей існування зоологічних організмів у сучасному
урбанізованому світі та застосування нових прикладів. В полі зору
автора – викладання зоології земноводних у комерційних закладах
середньої освіти, які мають свої виразні особливості.
Буй Д.Д. 1, Матушкіна Н.О. 2
СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ФЛУКТУЮЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ
КРИЛ БАБКИ CALOPTERYX SPLENDENS (INSECTA,
ODONATA, CALOPTERYGIDAE)
1
Кафедра зоології, ННЦ "Інститут біології", Київський
національний університет імені Тараса Шевченка
Exploder-@ukr.net, 2 odonataly@gmail.com
Флуктуююча асиметрія (ФА) – це незначні випадкові
відхилення від ідеальної білатеральної симетрії у живих організмів
(VanValen, 1962). ФА проявляється у вигляді не адаптивних
випадкових переважаннях прояву ознаки на лівій або правій частині
тіла. ФА є популяційною характеристикою і в найпростішому
випадку вимірюється як середній рівень відхилення від ідеальної
симетрії для певної конкретної популяції. У сучасних дослідженнях
вона активно використовуються для опису стабільності розвитку
цілого організму або окремих його частин (Семенова, Голуб, 2007;
Palmer, 1994; Palmer, Strobeck, 1997, 2003; Rantala et al., 2000; Trotta
et al., 2005). Вважається, що підвищений рівень FA може свідчити
про неспроможність стабілізуючих механізмів в повній мірі
компенсувати відхилення розвитку організму, які викликаються
негативними факторами, наприклад екстремальними умовами
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середовища (в тому числі забрудненням) або збільшенням
гомозиготності (Захаров, 1987; Palmer, 1994). ФА не є генетично
детермінованою, і в тій чи іншій мірі присутня завжди (Захаров,
1987).
Рівнокрилі бабки Calopteryx splendens (Harris, 1782) (Odonata:
Calopterygidae) характеризуються яскравим статевим диморфізмом у
забарвленні крил. Самки C. splendens мають прозорі крила, тоді як
самці на дистальних половинах обох пар крил несуть по великій
чорно-синій плямі. Під час демонстраційних польотів, які
використовуються як елемент шлюбної поведінки та боротьби за
територію, передні та задні крила самців несуть різне функційне
навантаження. В той час як передні крила залишаються практично
нерухомими, повернуті до конспецифічної особини (самки чи
самця), задні утримують бабку в повітрі (Brooks, 2005).
Попередньо нами було висловлено припущення про те, що різні
симетричні структури тіла бабки можуть зазнавати неоднакового
впливу стабілізуючого добору залежно від їх участі в поведінкових
реакціях. Наприклад, стабільність розвитку (а отже FA) крил у
самців C. splendens може відрізнятися від такої у самок внаслідок
тієї різної ролі, яку відіграють крила в поведінці. Крім цього, у
особин однієї статі по-різному може бути стабілізованим розвиток
структур з неоднаковим функційним навантаженням (переднє і
заднє крило, ділянки крила з плямою і без неї).
Відповідно метою нашої роботи стало порівняти рівень ФА
розмірних показників крила у представників різних статей
рівнокрилої бабки Calopteryx splendens. Матеріалом для
дослідження послужили 36 самок і 49 самців, відібраних на р.
Ворскла (50°17'37''N 34°49'40''E). Вивчали три характеристики
довжини крила: відстань від початку жилки M до кінця R2 (довжина
крила); відстань від початку M до вузлика (довжина проксимальної
ділянки крила); відстань від вузлика до кінця R2 (довжина
дистальної частини крила). Дослідження торкалося передніх і задніх
крил. Всі виміри було проведено тричі. ФА вираховували як
дисперсію значень R-L (різниця в прояві ознаки між правою та
лівою частинами тіла; в нашому випадку – різниця у вимірюваних
довжинах між правим і лівим крилом). Попарне порівняння рівня
ФА між статями та ознаками в межах статі проводили
використовуючи тест Фішера.
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Порівняння рівня флуктуючої асиметрії крил у самців та
самок показало, що для більшості з досліджених показників
достовірні відмінності відсутні. Статистично значимі відмінності
зареєстровані лише для дистальної ділянки передніх крил (p=0,005),
причому у самок рівень асиметрії був у 2,7 разів вищим, ніж у
самців. Тобто ділянка передніх крил самців, де міститься сигнальна
пляма, є більш стабільною в своєму розвитку, ніж відповідна
ділянка у самок. Це підтверджує висловлену гіпотезу про те, що
‗статево-значущі‘
структури
зазнають
більшого
впливу
стабілізуючого добору. Проте, в межах однієї статі (як у самців, так
і у самок) ФА переднього крила для більшості ознак є значимо
вищим, ніж заднього крила. Тобто, заднє крило в цілому є більш
стабільним в своєму розвитку ніж переднє.
Для всіх досліджених ознак було виявлено значиму правоспрямовану асиметрію, яка складає 1-1,5% від розміру ознаки.
Іншими словами, в дослідженій групі комах праві крила в
середньому є більшими за ліві. Спрямовану асиметрію, що не має
вираженого адаптивного значення, періодично реєструють для
різних груп комах, в тому числі і для бабок (Leung, Forbes, 1997;
Pither, Taylor, 2000), але її наявність не має остаточного пояснення.
Перевірка на можливу наявність систематичної похибки, яка б
могла створити видимість спрямованої асиметрії, дала негативний
результат.
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Грунтковський М.С., Шеремета В.І.
ВМІСТ ГЛЮКОЗИ ТА СЕЧОВИНИ В КРОВІ КОРІВ ЗА
РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТАТЕВОЇ
СИСТЕМИ
Національний університет біоресурсів і природокористування
України, м.Київ, вул Героїв Оборони, 19, корп.1, кімн.90 e-mail sheremetavi@ukr.net
Однією з проблем молочного скотарства України є
погіршення відтворювальної здатності маточного поголів‘я.
Основним показником, який в принципі визначає всі інші
біотехнологічні ознаки відтворювальної здатності корів за їх
штучного осіменіння є заплідненість, підґрунтям якої є процес
приживлення ембріонів у статевих шляхах самиці.
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Тому дослідження ефективності приживлення ембріонів у
статевих шляхах корів залежно від вмісту різних метаболітів у крові
актуально, оскільки дозволять розробити способи, які б корегували
їх концентрацію, що сприяло б збільшенню тільних самиць.
Глюкоза - основний метаболіт обмінних процесів
вуглеводів, функціонально пов‘язаний з білково-жировим та
енергетичними обмінами в організмі тварин у цілому та в
репродуктивній системі. У всіх видів тварин глюкоза є основною
циркулюючою формою вуглеводів, причому її концентрація
повинна підтримуватися в крові на достатньому рівні для
забезпечення життєдіяльності мозку, жирової тканини і молочної
залози. Оборот глюкози в організмі прямо пропорціональний її
концентрації в крові ( Bergman, 1983 ).
Використання глюкози значно збільшується під час
вагітності та лактації. Так, після отелення вміст глюкози в крові
перебуває на низькому рівні (Старинова, 1983 ). Якщо в послідовій
стадії родів її концентрація зменшується з 48 мг% до 35,7 мг%, то це
зумовлює погіршення скорочувальної функції матки (Старинова,
1983 ).
Дослід проводили в ВП НУБіП України НДГ
―Великоснітинське ім. М.О.Музиченка‖ У господарстві були
відібрані дві групи тварин: дослідну і контрольну. Дослідну групу
формували з тварин в статевій охоті, а контрольну з корів, у яких
після отелення пройшов місяць та їх ще не осіменяли. Відомо, що
рівень глюкози значною мірою пов'язаний із годівлею тварин. Тому
незалежно від того коли осіменяли дослідних тварин вранці чи
ввечері кров відбирати з яремної вени вранці перед годівлею в
пробірки місткістю 20 мл. Відібрану кров тримали за кімнатної
температури до відділення сироватки. Прозору сироватку відділяли
в чисті пробірки і проводили дослідження. Вміст глюкози у
сироватці крові визначали глюкозооксидазним методом. Сечовину –
діацетілмонооксимним методом. Відомо, що рівень глюкози
значною мірою пов'язаний із годівлею тварин.
Осіменяли корів один раз ректо-цервікальним способом.
Через три місяця провели ректальні дослідження тварин на
визначення тільності. Аналіз отриманих результатів показав, що у
корів які прийшли в статеву охоту концентрація глюкози та
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сечовини була більшою на 39,3 % (р 0,001) та 31,8 % відповідно.
Така різниця за вмістом глюкози в крові, очевидно, частково
зумовлена різницею між групами в функціональному стані їх
організмів, оскільки відразу після отелення вміст глюкози в крові
перебуває на низькому рівні і зростає максимально на другому
місяці лактації, а далі поступово знижується (Демчук, 1995).
Рівень глюкози з кожним наступним осіменінням
збільшується. При першому осіменінні рівень глюкози становив
4,83 ммоль/л, а при четвертому 6,60 ммоль/л., що більше на 14,7 %,
та 36,6 %, порівняно з тваринами у яких виявили першу статеву
охоту. Концентрація сечовини в крові корів залежно від
порядкового номера осіменіння змінюється хвилеподібно Так, під
час першого осіменіння вона становила – 7,57 ммоль/л, при другому
зменшилася до 5,88 ммоль/л, при третьому знову зросла до 8,24
ммоль/л, а на четверте осіменіння – 6,66 ммоль/л. Проведений
аналіз засвідчує відсутність залежності рівня концентрації глюкози
в крові під час штучного осіменіння з заплідненістю корів. Але слід
відмітити, що найнижча заплідненість була у корів після третього
осіменіння. При цьому у їх крові був найвищий рівень сечовини.
Між коровами яких осіменяли вранці чи ввечері не спостерігається
різниці за заплідненістю, концентрацією глюкози та сечовини в
крові .Представляє значний практичний інтерес порівняльний аналіз
вмісту досліджуваних метаболітів у корів які стали тільними або
залишилися неплідними. Проведений аналіз показав, що різниці між
тільними та нетільними коровами за концентрацією глюкози та
сечовини в крові тварин під час осіменіння майже не
спостерігається. За порядковим номером осіменіння також не
вдається прослідити різниці за вмістом сечовини та глюкози в крові
тільних та нетільних корів. Висновок. У корів, у стані статевої охоти
вміст глюкози в крові вірогідно більший порівняно з тваринами,
яких ще не осіменяли після отелення.
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Годованець Б.Й., Борик О.В.
СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ТА ОХОРОНА ГЛУХАРЯ В
КАРПАТСЬКОМУ БІОСФЕРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ ТА НА
ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ.
Карпатський біосферний заповідник, hodovanets@mail.ru
Глухар (Tetrao urogallus) рідкісний вид занесений до Червоної
книги. В Україні зустрічається у Карпатах та Поліссі. На території
Українських Карпат поширений у гірській частині в межах чотирьох
областей: Надвірнянському, Богородчанському Рожнятівському,
Долинському, Верховинському районах Івано-Франківської,
Турківському та Сколівському районах Львівської, Путильському,
Вижницькому,
Сторожинецькому
районах
Чернівецької,
Рахівському, Тячівському, Міжгірському районах Закарпатської.
Карпатська популяція глухаря представлена підвидом Tetrao
urogallus rudolfi. В умовах регіону Українських Карпат чисельність
та біологія глухаря вивчені недостатньо. Протягом 1998 – 2011 рр.
нами проводилось вивчення популяції глухаря у Карпатському
біосферному заповіднику та на прилеглих територіях. Була
розроблена програма дослідження виду. Основні питання що
вивчалися нами в рамках програми: поширення виду на території
резервату, інвентаризація токовищ, оцінка чисельності, вивчення
особливостей біології, вивчення чинників негативного впливу на
популяцію глухаря та розробка рекомендацій щодо збереження
виду. Дослідження проводились згідно прийнятих методик із
змінами. Для інвентаризації токовищ та обліку глухарів були
розроблені спеціальні анкети. На основі аналізу літературних
матеріалів та багаторічних спостережень за поширенням,
чисельністю, біотопічним розподілом, успішністю гніздування ми
провели аналіз факторів, що впливають на чисельність популяції
глухаря та розробили рекомендації щодо збереження виду. На
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території Карпатського біосферного заповідника глухар поширений
в межах поясу хвойних лісів у Чорногірському, Марамороському та
Свидовецькому масивах. Надає перевагу пралісам та старим
хвойним лісам. У осінній період піднімається до верхньої межі лісу
та заходить в субальпійський пояс, де живиться на ягідниках. У
зимовий період частково кочує на на нижчі гіпсометричні рівні.
Токовища розміщувалися в старих хвойних лісах в межах висот 800
– 1470 м н.р.м., в середньому 1251 м н.р.м. Більшість токовищ
знаходились біля верхньої межі лісу. Експозиція схилу не мала
вирішального значення. Крутизна схилів на яких розміщувалися
токовища не перевищувала 30 градусів. Для деяких токовищ була
відмічена зміна місця. Як правило такі переміщення відбувалися на
невеликі відстані до 200 м. Що було пов‘язано з різними
причинами: антропогенними чинниками (браконьєрство на
токовищі), підняттям верхньої межі лісу. Біотопами в яких
розміщувалися токовища здебільшого були старі (праліси) хвойні
ліси поблизу галявин чи верхньої межі лісу. Птахи надавали
перевагу розрідженим високостовбурним деревостанам з наявними
невеликими прогалинами та вікнами. На території заповідника нами
виявлено 26 токовищ.
Підрахунки чисельності глухарів на
токовища проводились протягом періоду токування друга половина
квітня початок травня. На більшості токовищ токувало від 6 до 12
самців в середньому 7,8 самців. Аналіз співвідношення статей виду
проводився за даними власних спостережень та аналізом
фенокартотеки заповідника. В межах заповідника він складав 1,2
самки на одного самця. За нашими підрахунками чисельність
заповідної популяції глухаря складає понад 400 особин. Популяція
виду на території заповідника стабільна з невеликими коливаннями
в різні роки. В цілому для карпатської популяції виду
спостерігається негативна популяційна тенденція. На основі аналізу
стану популяцій глухаря на заповідній території та за її межами ми
виділити основні чинники, які негативно впливають на стан
популяції та біотопів. Одним з вагомих чинників негативного
впливу на вид є зменшення площі стиглих лісів (пралісів), які є
основним місцем перебування виду. Значної шкоди завдає
проведення суцільно-лісосічних рубок, що призводить до зникнення
токовищ. Іншим вагомим чинником негативного впливу на вид є
нелегальне вилучення птахів з природи. Проведений нами аналіз
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карпатської популяції виду показав, що на більшості відомих
токовищ проводиться браконьєрський відстріл птахів. Дане явище
присутнє навіть для територій ПЗФ вищого рангу, природних
національних парків та заповідників. Менш вагомими чинниками
негативного впливу на вид є інтенсивний випас худоби в місцях
перебування виду та фактор непокоєння. Обидва чинники
призводять до розлякування птахів та загибелі молодняка. Окрім
антропічних факторів на вид в останні роки діють популяційногенетичні. Дія популяційно-генетичних чинників проявляється у
збіднення спадкової основи індивидів і відповідно меншій
життєздатності популяцій. Слід зазначити, що спеціальних
досліджень дії цього чинника ніким не проводилось. Однак, на нашу
думку для популяцій глухаря в Україні ступінь впливу чинника
високий. Незначний вплив на популяції глухаря має інший
біотичний чинник – наявність природних ворогів. Роль абіотичних
факторів впливу на вид в межах України вивчено недостатньо. Для
Українських Карпат високий негативний вплив на успішність
розмноження глухаря мають несприятливі кліматичні умови в
період розмноження. Для збереження виду необхідно вжити
наступні заходи: розведення в неволі, виявлення токовищ та
створення
заповідних
територій
(заказників),
потрібно
регламентувати вирубування старих лісів, заборона випасу худоби в
місцях гніздування, влаштування штучних порхалищ, підгодівля
взимку, боротьба з браконьєрством і пропаганда охорони виду серед
місцевого населення, розробити та здійснити програму вивчення та
охорони виду в регіоні з постійним її фінансуванням.
Гончаров Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ В
ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ Г. МИНСКА И ЕГО
БУФЕРНОЙ ЗОНЫ
Белорусский государственный университет,
Зоологический музей биологического факультета, г.
Минск, пр. Независимости, 4, БГУ, 220050, г.Минск,
Беларусь, zoomuseumbsu@mail.ru
Заселение чайками и крачками городских местообитаний
отражает тенденцию приспособления птиц к меняющимся под
воздействием человека условиям внешней среды. В течение
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последних десятилетий наблюдается гнездовая экспансия
околоводных птиц, в частности, чаек на кровли зданий в
урбанистических экосистемах городов (Susan, John, 1977; Резанов,
1997; Бардин, 2006; Лыков, 2008; Шергалин, 2009), в том числе
Минска и его окрестностей.
На протяжении весенне-летних сезонов 2010-2011 гг. на
двух стационарах нами осуществлялось изучение биологии
гнездования чайковых птиц; обитающих на трех крышах заводских
корпусов юго-восточной части Минска и одной крыше
промышленного здания пос. Гатово, расположенных на расстоянии
10 км друг от друга. Плоские поверхности крыш, выстланные
рубероидом, служили гнездовыми стациями, причем птицы
предпочитали участки с галечниково-гравийным покрытием,
поросшей отдельными растениями и высохшим мхом. По видовому
составу колонии чаек схожи с поселениями трансформированных
экосистем крупных городов (Cramp, 1971; Шергалин, 1992) и
представлены тремя таксонами: серебристой («argentatus» complex), сизой (Larus canus L.) и озерной (L. ridibundus L.). В то же
время отмечено нетипичное гнездование речной крачки (Sterna
hirundo L.) на всех трех кровлях зданий первого стационара.
Центральную часть (44,5%) одной из крыш, площадью 3,84
га, первого стационара (машиностроительный завод Минска)
занимала моновидовая колония сизой чайки, насчитывающая 51
гнездо. Обособленно от этой колонии на возвышенном краевом
участке крыши, покрытой галечником, располагалась микроколония
речной крачки из 9 гнезд.
Выступающие конструкции заводских крыш двух других
зданий, общей площадью 1,34 га и 9,25 га каждая, заселялись
колониями речной крачки. Первая из них была локализована на
возвышенной половине кровли (41,4%), одного из цехов и
насчитывала 41 гнездо; другая концентрировалась на приподнятом
участке в 0,07 га в количестве 45 гнезд (плотность гнездования 0,2
гнезда/м2). На остальной части поверхности этой же кровли были
рассредоточены единичные гнезда озерной чайки.
В выборе мест гнездования речная крачка в отличие от сизой
чайки
проявляет
больший
консерватизм,
предпочитая
исключительно засыпанные галечником участки крыш (имитация
естественных прибрежных биотопов). В ряде случаев наблюдалась
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тенденция к явной синантропизации у сизой чайки, которая
устраивала гнезда на крышках вентиляционных люков, под опорами
двигателей вентиляторов, в нишах технологических устройств.
Крыша промышленного здания (площадь 11,52 га) в пос. Гатово
заселена относительно равномерно (на 67%, кроме краевых зон)
диффузной поливидовой колонией, образованной серебристыми
(«argentatus» - complex) и сизыми чайками общим числом 1650
гнезд. Однородное гравийное покрытие этой кровли и наличие
близлежащих мест кормления (городская свалка и водоемы)
способствовало массированному заселению ее чайками, среди
которых доминировал чайки комплекса - «argentatus».
Строительный материал гнезд частично дополнялся объектами
деятельности человека: у речной крачки – тонкими проводами в
изоляции, кусочками стекла и блестящего пластика; у чаек группы
argentatus и сизой чайки – обрывками шпагата, веревок, проводов,
кусками материи и полиэтилена, что подтверждает адаптационную
направленность этих видов в сторону синантропизации.
Предварительный
анализ
ооморфометрических
показателей
свидетельствует об отсутствии различий между синантропными и
естественными популяциями в колониях речной крачки. Так,
средние размеры длины и диаметра яиц крачек (41,13× 30,15 мм при
n =101) практически совпадают с данными, отмеченными для
Белоруссии – 41, 56×29,35 мм (Никифоров и др., 1989). В то же
время для сизой чайки и «argentatus»-complex отмечено
несущественное уменьшение средних значений оологических
параметров в сравнении с литературными данными (Makatsch, 1974;
Никифоров и др., 1989). Усредненные зафиксированные размеры
яиц сизой чайки составляли 56,97× 40,81 мм, а для республики –
58,31×41,18 мм, в то время как яйца чаек «argentatus» - complex
соответственно – 68,45×48,87 мм (71,09×49,92 мм). В Минске, как и
во многих других городах Европы у всех чаек, гнездящихся на
крышах, наблюдается ослабление миграционной активности вплоть
до регулярных зимовок на свалках и станции аэрации (район
«Шабаны»), что может служить еще одной особенностью,
характеризующей его переход к городскому образу жизни.
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Дзіцюк В.В., Туринський В.М.
ХРОМОСОМНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ОВЕЦЬ (OVIS ARIES)
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Вівчарство – особлива галузь тваринництва, від якої народне
господарство одержує різноманітну сировину, а споживачі дієтичну продукцію. Вивченню генетичних особливостей, зокрема
цитогенетичних, у вівчарстві приділяється недостатньо уваги.
Диплоїдний набір хромосом вівці складається з 54 хромосом
(2n=54) і представлений 26 парами аутосом та парою статевих
хромосом (26+ХХ – самка і 26+XY – самець). Серед аутосом є три
пари великих метацентриків і 23 пари акроцентриків різного
розміру. Розмір хромосом вівці неодинаковий. Розмір 1-3 пари
великих метацентриків складає відповідно 7,09, 6,24, 5,52 мкм.
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Розмір акроцентриків варіює від 2,68 у четвертої пари до 0,95 мкм у
26-ї пари. Х-хромосома – найбільший акроцентрик з розміром 3,04
мкм, Y-хромосома – найменший метацентрик з найменшим у наборі
розміром – 0,64 мкм і має вигляд круглої плями. У овець
акроцентричні хромосоми не мають суттєвої різниці у розмірах, що
утруднює їх ідентифікацію. Щоб мати можливість їх розпізнати,
застосовують метод їх диференційного забарвлення. Наявність і
характер розміщення поперечних гімза-позитивних смуг у різних
хромосом сугубо індивідуальні.
Цитогенетичними
дослідженнями
встановлено,
що
каріотипи диких видів роду Ovis мають внутрівидовий поліморфізм
за числом хромосом (2n= 52, 54, 56, 58, 53. У європейського і
азіатського муфлона число хромосом дорівнює 54, у сайгака – -60,
вівцебика – 48, у кози – 60, архара і аргалі -56. У іншого дикого
спорідненого виду – уріала, що мешкає в горах Тібету, каріотип
складається з 58 хромосом.
Для овець, як і для інших тварин характерні числові
варіювання хромосом в каріотипі (анеуплоїдія і поліплоїдія),
морфологічні аберації та асоціації окремих хромосом.
Для соматичних клітин овець характерна спонтанна
анеуплоїдія, частота якої пов‘язана з віком. Найменший рівень
анеуплоїдних клітин (14%) спостерігається у 2-3-річному віці.
Більше число аномалій зустрічається у новонароджених і у 9-10місячних ягнят. Кількість анеуплоїдних клітин з віком зростає і у 67-річних овець складає 16-19%. Основна маса анеуплоїдів
представлена гіпоплоїдами, частка гіперплоїдів, як правило,
незначна. Стабільність показників анеуплоїдії у овець підтверджена
дослідженнями багатьох цитогенетиків і може вважатися видовою
особливістю. У овець анеупоїдія зустрічається частіше, ніж,
наприклад, у великої рогатої худоби. Формується анеуплоїдія в
основному за рахунок маленьких акроцентриків. Інколи гіпоплоїдія
пов‘язана з втратою Y-хромосоми. Ймовірність втрати Y-хромосоми
корелює з віком баранів-плідників. З анеуплоїдією повязують
безплідність овець. Часто онтогенез анеуплоїдного організму
характеризується зниженою життєздатністю. У овець зустрічається
гоносомна анеуплоїдія – ХХY-синдром, пов‘язаний з гінекомастією
[1]. Моносомію YО донині не вдалось виявити, очевидно, такі
зиготи нежиттєздатні.

32

У овець спостерігається підвищена поліплоїдність клітин,
вища, ніж у великої рогатої худоби, але нижча, ніж у свиней. Рівень
поліплоїдних клітин у овець коливається від 0,53 до 1,36%. У овець
зареєстрована чотири-, шести-, восьми-, 16-плоїдність і більше.
Основна маса поліплоїдів – тетраплоїди (64%) і октаплоїди (21%).
Кількість триплоїдів і інших полідностей незначна і становить
приблизно 15%.
Поліплоїдія розглядається як механізм, створений в ході
еволюції і забезпечує стійкість клітин проти незбалансованого
геному в диплоїдних клітинах, в яких відбулася хромосомна
аберація і має місце нерівномірний поділ хромосом. На відміну від
аберантних, поліплоїдні клітини не підлягають елімінації, а навпаки,
з часом їх чисельність зростає.
Для овець, як і для інших видів тварин, характерна наявність
структурної перебудови хромосом – аберацій. Хромосомні аберації
–– це великий і гетерогенний клас спадкових змін, який включає
перебудови в структурі хромосом, зокрема: випадіння (втрати),
додавання (подвоєння) ділянок хромосом, фрагментації хромосом,
переміщення ділянок хромосом у межах однієї хромосоми чи між
хромосомами, а також з‘єднання окремих хромосом. У овець, як і у
інших тварин, знайдені транслокації хромосом. Структурні зміни
хромосом типу транслокацій призводять до зміни порядку
розташування тих чи інших ділянок хромосом, а загальна маса
хромосом не змінюється, всі ділянки присутні в нормальному числі,
вони просто розташовані по-новому. Існують факти, які показують,
що зміна порядку генів в інверсіях і транслокаціях часто є
причиною виникнення нових ознак. При транслокаціях
відбуваються порушення і зміни груп зчеплення і таким чином
частина генів однієї хромосоми буде успадковуватись зчеплено з
іншою, непарною їй хромосомою.
У
овець
найчастіше
зустрічаються
транслокації
робертсонівського типу, які утворюються за рахунок центричних
з‘єднань акроцентриків різних пар : 6 і 11, 7 і 12, 4 і 25, 7 і 25, 8 і 25.
Відсоток аберацій складає 1,26 за нормального фенотипу. У овець
породи ромни-марш це явище спостерігається у 14-26% випадків зі
збереженням
нормального
фенотипу.
Вважається,
що
робертсонівські
транслокації
хромосом
супроводжуються
аномаліями відтворної функції, що виражається в порушенні
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процесу сперматогенезу, з гіпоплазією гонад та викликає
деформацію сім‘яників. Інші автори вважають, що на відміну від
великої рогатої худоби у овець робертсонівська транс локація
хромосом як в гетеро- так і в гомозиготному стані не призводять до
порушень фертильності і нормального розвитку тварин [2,3]. У
овець серед різностатевих двоєн зустрічаються ягнята-фримартини,
для яких характерним є порушення функції статевої системи. У них
нечітко виражені зовнішні статеві ознаки, а в клітинах крові та
кісткового мозку спостерігається мозаїцизм ХХ/ХY при наявності
майже в усіх тканинах каріотипу 2n=52,ХХ. Плацентарний
анастомоз зустрічається приблизно в 5% кітності з двома плодами, а
кількість фримартинів у багатоплідному окоті становить 1,35%.
Зустрічаються інтерсекси типу ХХY, мозаїки ХХ/ХХY, ХХ/ХYY
тощо. У овець додаткова хромосома призводить до значних
порушень. Так у баранів при 2n=52,ХХY відмічається відсутність
сперміїв в сім‘яній рідині (азооспермія).
Виявлені у овець факти хромосомних аберацій (анеуплоїдія,
поліплоїдія, хромосомні аберації, транслокації хромосом) свідчать,
що необхідно здійснювати цитогенетичний контроль племінних
тварин, особливо баранів-плідників, і виключати з селекційного
процесу тварин-носіїв хромосомних аномалій.
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Зообентос ставів виробничих підрозділів Національного
університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП)
представлений молюсками, ракоподібними, олігохетами та
личинками комах. Максимально за чисельністю і біомасою
представлені
молюски.
Вони
є
важливою
складовою
гідроекосистем. З одного боку, вони є консументами різних
порядків, а з іншого - ці безхребетні здатні нарощувати значну
біомасу, яка використовується різними тваринами, зокрема, рибами
(Романенко, 2006). Крім цього, молюски чутливі до зміни
навколишнього середовища і в даному аспекті виступають в ролі
індикаторів екологічного стану водойм (Стадниченко, 2004).
Завдяки високим фільтраційним властивостям двостулкові
молюски беруть участь у процесах очищення природних вод від
завислих у них часточок мінерального і органічного походження. Ці
молюски адсорбують із навколишнього середовища різні хімічні
сполуки, зокрема, іони важких металів, пестициди, мікроелементи,
радіонукліди і накопичують їх у своєму тілі (Ляшенко, Харченко,
1988). Крім того, молюски прісних водойм є важливими об'єктами
живлення риб.
В умовах України найбільш активними споживачами
"твердого" бентосу є плітка (Rutilus rutilus), вирезуб (Rutilus frisii),
лящ (Abramis brama), сазан (Cyprinus carpio) та інтродукований з
Далекого Сходу чорний амур (Milopharyngodon piceus) (Алимов,
1986). Плітка стала основним споживачем молюсків в усіх
водоймах, віддаючи перевагу Dreissena polymorpha (Pallas, 1771).
Дрібні кулькові відіграють в живленні плітки другорядну роль.
Незалежно від сезону року питома вага молюсків у раціоні дорослої
плітки складає 60-100%. Також молюсків використовують у їжу і
інші риби-бентофаги (Стадниченко, 1984).
Матеріалом для даної роботи стали кількісні збори молюсків,
проведені на рибницьких ставах Київської області влітку 2010 р.
Всього було обстежено 7 ставів: став с. Боярка (№ 1), Немішаєвські
маточний (№ 2), малий (№ 3) і нагульний (№ 4), Великоснітинський
(№ 5), Митницькі малий (№ 6) і фітофільний (№ 7). Їх глибини в
середньому складали 1,5–3,0 м, зарості вищої водяної рослинності в
більшості випадків були відсутні. Молюсків збирали із
застосуванням загальноприйнятих гідробіологічних методів
(Жадин, 1952).
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Малакофауна рибницьких ставів досить різноманітна,
нараховує 24 види черевоногих (Gastropoda) та 9 видів двостулкових
(Bivalvia) молюсків. Серед гастропод домінують легеневі молюски
родин Lymnaeidae Rafinesque, 1815 (43 %) та Planorbidae Rafinesque,
1815 (36 %), гребінчастозяброві представлені небагатим видовим
різноманіттям (7 %). Ставковикові молюски представлені тут 10
видами: Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), L. truncatula (Müller,
1774), L. palustris (Müller, 1774), L. auricularia (Linnaeus, 1758),
L. peregra (Müller, 1774), L. ovata (Draparnaud, 1805), L. lagotis
(Schranck, 1803), L. fontinalis (Studer, 1820), L. tumida (Held, 1836),
L. mabillei (Locard, 1893). Хоча до масових видів, тобто таких, які
зафіксовані в пробах у кожній дослідженій водоймі і утворюють там
чисельні популяції, можна віднести лише L. stagnalis, L. ovata,
L. fontinalis. Найбільше видове різноманіття ставковикових
молюсків ми зареєстрували Немішаєвському малому ставі (№ 3) – 9
видів та в Митницькому фітофільному – 8 видів.
Друга за кількістю видів молюсків родина Planorbidae
нараховувала у вивчених водоймах 7 видів: Planorbis planorbis
(Linnaeus, 1758), Anisus albus (Müller, 1774), A. contortus (Linnaeus,
1758), A. spirorbis (Linnaeus, 1758), A. vortex (Linnaeus, 1758),
Armiger crista (Linnaeus, 1758) та A. bielzi (Kimacowicz, 1884).
Молюски цієї родини найбільше представлені були в ставах №3 (7
видів), №2 та №4 (по 6 видів). З легеневих молюсків практично у
всіх ставах, за виключенням №6, локальні популяції утворювали
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) – невеликі за розмірами
ковпачковидні молюски, які належать до родини Acroloxidae Thiele,
1931. Родина Physidae Fitzinger, 1833 була представлена 2 видами
молюсків: Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) та Physella acuta
(Draparnaud, 1805). Молюски першого виду були присутні у
більшості ставів, крім № 6, тоді як Ph. acuta – лише у ставах № 3 та
№7. З родини Bulininae Fischer et Crosse, 1880 в регіоні досліджень
ми зафіксували молюсків лише 1 виду – Planorbarius corneus
(Linnaeus, 1758). Виключення становив лише став №4, де були
знайдені лише 2 пусті черепашки цього виду.
Гребінчастозяброві молюски у вивчених водоймах були
представлені 3 видами: Viviparus viviparus (Linnaeus 1758) – родина
Viviparidae Gray, 1847; Cincinna piscinalis (Müller, 1774) – родина
Valvatidae Gray, 1840; Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) – родина
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Bithyniidae Gray, 1857. Найбільшими за чисельністю та біомасою
були молюски V. viviparus, яких нам не вдалося зафіксувати лише у
ставі №6. C. piscinalis реєстрували у ставах №1, №3 та №7.
Поодинокі екземпляри B. tentaculata були знайдені у ставах № 6,№7.
Двостулкові молюски, зареєстровані у ставах виробничих
підрозділів НУБіП, належать до родини Unionidae Rafinesque, 1820
та надродини Pisidioidea. Перша родина представлена в регіоні
досліджень 5 видами, друга – 4 видами. Фоновими видами, які
займали провідне місце у біоценозах вивчених водойм, були
молюски родини Unionidae – Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) та
Colletopterum piscinale (Drouet, 1881). Молюски іншої утворювали
малочисельні локальні популяції у ставах № 1, №3 та № 5.
Таким чином, у водоймах виробничих підрозділів НУБіП
спостерігається значне видове різноманіття молюсків – 33 види.
Значний відсоток легеневих форм у складі малакоценозів регіону
досліджень свідчить про погіршення екологічного стану цих водойм
і потребує подальших досліджень.
Зиновьев А.В.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ
КОНФУЦИУСОРНИСОВ – РАННЕМЕЛОВЫХ
ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ
Тверской государственный университет, проспект Чайковского,
д. 70/1, Тверь 170002, Россия, nyroca2002@gmail.com
Одной из вех последних десятилетий является шквал находок
меловых пернатых существ, лишь отчасти проясняющих
происхождение современных представителей класса Птицы.
Разнообразие ископаемых форм как нельзя лучше подтверждает
«кустистость» эволюции и должно с радостью восприниматься
сторонниками дарвиновской модели развития живого. Однако эта
«кустистость» не позволяет строить однозначные стройные деревья,
ведущие к интересующей исследователя современной группе.
Многие
сотни
отлично
сохранившихся
экземпляров
конфуциусорнисов нескольких видов из раннемеловых отложениях
формации Йиксьян (Yixian) формируют звено такого «куста». Являя
собой
мозаику
примитивных
и
прогрессивных
черт,
конфуциусорнисы дают возможность судить о морфо-
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экологических адаптациях одной из групп ранних представителей
класса Aves.
Прогрессивной
чертой
морфологии
конфуциусорнисов,
позволяющей судить об особенностях их экологии, являются
лишенные зубов челюсти, покрытые при жизни роговым клювом.
Роговая ткань короткого клюва значительно уступала по плотности
таковой когтей и потому, за одним исключением (Houetal., 1999), в
ископаемом состоянии не сохранилась. «Нежная» рамфотека, без
сомнения, обеспечивала эффективное функционирование органов
осязания, располагавшихся у конфуциусорнисов в углублениях на
концах верхнечелюстной и зубной костей. Подобное строение
клюва характерно для животных, ловящих добычу в условиях
плохой видимости на небольшой глубине.
Несмотря на внушительное количество найденных экземпляров,
до сих пор ведутся споры о том, были ли способны
конфуциусорнисы к машущему полету (Senter, 2006). Ряд признаков
– отличное развитие дельтопекторального гребня, начало
формирования карпометакарпуса, длинные маховые перья с
асимметричными опахалами и достаточно прочными очинами –
позволяют предположить у конфуциусорнисов эту способность. В
отличие от третьего пальца, занятого первостепенными маховыми и
имеющего редуцированный коготь, второй и четвертый пальцы
конфуциусорнисов не связаны с маховыми и сохраняют отлично
развитые загнутые когти (Зиновьев, 2007). Без сомнения, они
употреблялись для карабканья по стволам деревьев, поскольку у
конфуциусорнисов нет foramen triosseum, а, значит, отсутствует
механизм подъема крыла. Поэтому для того, чтобы взлететь, им
приходилось забираться на возвышение, в чем им помогали
вооруженные цепкими когтями передние конечности (Зиновьев,
2009; Zinoviev, 2009).
Пропорции сегментов задних конечностей конфуциусорнисов
не подпадают ни под одну из современных экологических групп
птиц (Elzanowski, 2006). Однако относительная короткость
тибиотарзуса и тарзометатарзуса не только не позволяют назвать
конфуциусорнисов хорошими бегунами, но и заставляют
усомниться в их способности бродить по мелководью в поисках
добычи. Загнутые острые когти задних конечностей в сочетании с
анизодактильной стопой указывают скорее на древесный образ
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жизни их обладателей. Присутствие в отложениях второго этапа
иррадиации биоты Джехол (Jehol Biota) большого количества
непотревоженных длительной транспортировкой древесных видов
наземных позвоночных косвенно указывает на богатые леса,
окружавшие пресноводные водоемы (Zhou, 2004), в отложениях
которых были найдены конфуциусорнисы.
Изложенные выше особенности скелетной морфологии
конфуциусорнисов
позволяют
реконструировать
некоторые
особенности их образа жизни. Одновременное захоронение на
ограниченной территории большого количества экземпляров (до 40
экземпляров на 100 м2: Chiappe et al., 1999) указывает на стайный
образ жизни; мнение, разделяемое большинством авторов.
Основываясь на данных тафономии и степени сохранности объектов
можно заключить, что стая конфуциусорнисов погибла над или на
поверхности пресноводного озера. Предположение Петерса и Джи
(Peters, Ji, 1999) о том, что конфуциусорнисы, скорее всего,
кормились здесь, нам кажется вполне обоснованным. Однако вряд
ли они делали это, плавая по поверхности; возможность, которую не
исключают указанные авторы. И причиной тому не только
достаточно мощные, загнутые и заостренные когти задних
конечностей, не характерные для плавающих птиц. Основываясь на
изложенных выше особенностях строения передних конечностей
можно предположить, что конфуциусорнисы вообще вряд ли были
способны взлететь с воды. Поэтому они могли добывать пищу
только в полете, выхватывая ее из поверхностного слоя воды.
Свидетельством тому – строение клюва. Добычей преимущественно
служили мелкие рыбы, остатки одной из которых были найдены у
одного из экземпляров C. sanctus (Dalsätt et al., 2006). Возможно,
также, что конфуциусорнисы могли изредка хватать добычу на
берегу (Elzanowski, 2002).
Очень удачным кажется сравнение конфуциусорниса с
фаэтоном (Phaetontidae), приведенное в работе Петерса и Джи
(Peters, Ji, 1999). Сходны не только длинные заостренные крылья и
короткий хвост, выдающие в обеих птицах адаптацию к
динамичному полету на открытом пространстве. Сходны также
удлиненные центральные рулевые. И хотя они не идентичны по
структуре, можно предполагать их одинаковую функцию у обоих
видов, функцию привлечения особей противоположного пола.
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После полета конфуциусорнисы, очевидно, садились на ветви
окружавших озера деревьев. Они не прыгали по ветвям наподобие
воробьиных птиц, а сидели на насесте или передвигались в кроне
наподобие птенца гоацина, цепляясь за ветви когтем второго пальца
передних конечностей. Конфуциусорнисы вряд ли часто
карабкались по стволам деревьев, как это делал археоптерикс
(Зиновьев, 2010). Однако крупный коготь четвертого пальца
указывает на то, что конфуциусорнисы могли его использовать для
лазания по стволам. Возможно, они пользовался этой способностью
тогда, когда по какой-то причине приземлялись на землю, откуда
взлететь не могли.
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Ключко З.Ф., Ключко О.М.
СОВКИ (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE S.L.) У
ВИДОЗМІНЕНИХ ЕКОСИСТЕМАХ СЕРЕДНЬОГО
ПРИДНІПРОВ’Я
Інститут зоології ім. Шмальгаузена НАН України
kelenaXX@rambler.ru
В околицях Києва домінують совки бореального комплексу,
це види, що мешкають в парках та лісах різних типів. На відміну від
лісостепових регіонів природні біотопи Полісся зазнали менше
помітних антропогенних впливів. Лісостепова частина Київщини, як
і всі лісостепові регіони, завжди зазнавали сильніших
антропогенних впливів. Тут значно більші площі зайнято сільським
господарством, селітебними ландшафтами.
Біорозмаїття совок Київщини почали вивчати 110 років тому
(Круликовский, 1901). На сьогодні зареєстровано 390 видів совок зі
182 родів та 31 підродини. Крім цього територія Київської області
розташована в Дніпровському коридорі, де проживає більше ніж
половина (58, 7%) видів совок із загального списку видів, виявлених
в Україні (серед них 6 видів з Червоної книги України (2009). Один
вид вперше виявлено в Україні: Caradrina petraea Teng., 21 вид вперше на Київщині: Polychrysia moneta F., Plusia putnami Grote,
Cucullia prenanthis Bsd., Anarta myrtilli L.,Eucarta virgo Tr., Epilecta
linogrisea Den. & Schiff., Xestia cohaesa H.-S., Cerastis rubricosa Den.
& Schiff. та інші.
Якщо порівняти список видів совок у київському урбоценозі
(232 види) з даними А.Г.Лебедева (1934-1935), який зібрав 236 видів
совок у Голосіївському лісі в 1931-1934рр., можна дійти висновку,

41

що протягом зазначеного періоду не відбулось великих чисельних
змін совок принаймні на цій території. З іншого боку, протягом цих
70 років більше не знаходимо такі види як Idia calvaria Den. &
Schiff., Schinia cardui Hbn., Eremobia ochroleuca Den. & Schiff.,
Hypenodes humidalis Dbld., Dryobotodes eremita F.
Протягом повоєнних років (після 1944 р.) територія м. Києва
значно збільшилась, утворився мегаполіс, що зумовило побудову
нових районів, забудовано територію деяких колишніх парків,
насаджено нові парки (Кирилівські яри, Бабин яр тощо). В 1923р
Л.Шелюжко знаходив тут Schinia cardui Hbn., Pechipogo plumigeralis
Hbn., тепер ці совки відсутні. Урбаністичні зміни в інших околицях
Києва призвели до зникнення деяких видів рослин та відповідно
деяких тварин (в тому числі совок). Після створення штучного
Київського моря зникли деякі місця оселення та відповідні види
совок.
Середземноморські та близькі до них види рідкісні у наших
умовах, малочисельні та мешкають на остепнених схилах та схожих
ділянках.
В доповіді будуть наведені ці та інші дані щодо змін у
біорозмаїтті совок у видозмінених екосистемах Середнього
Придніпров‘я протягом останнього сторіччя.
Кузьменко В.В., Кузьменко В.Я.
ЭКОЛОГИЯ ЛЫСУХИ (FULICA ATRA L.) В БЕЛОРУССКОМ
ПООЗЕРЬЕ
«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, пр-т Московский 33, kuvint@yandex.ru,
kuzmenko@vsu.by
Лысуха в Белорусском Поозерье является обычной
гнездящейся перелетной птицей. Встречается в регионе
повсеместно, местами являясь многочисленным видом водноболотных угодий. Основные места обитания – водоѐмы различного
типа, как естественного, так и искусственного происхождения.
Предпочитает мозаичные стации: эвтрофные дистрофирующие
водоемы антропогенного происхождения с островками надводной
растительности и участками открытой воды плотность гнездования
на которых составляет от 0,33-1,2 пар/га. Гнездится на озерах и
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водохранилищах, различных по типу зарастания (Власов, 2004),
отдавая явное предпочтение водоемам гелофитного типа
тростниково-камышового подтипа (плотность гнездования 6-18
пар/км береговой линии), гело-гидрофитным (8-15 пар/км) и
гидрофитным харового подтипа (8-20 пар/км). В меньшем
количестве гнездится на гелофитных озерах тростникового (4-7
пар/км) и камышового подтипа (2-3 пар/км). Очень редко
встречается на гидрофитных рдестового подтипа. На гидрофитных
озерах мохового подтипа как правило не встречается. Весьма
охотно поселяется на рыбоводных прудах, особенно зарастающих.
Плотность гнездования составляет 0,1-0,6 пар/га. Во всех случаях
фактором, определяющим численность лысухи, является характер и
степень зарастания дна водоема погруженной растительностью
(харовые водоросли, элодея, рдесты и др.)
Весной лысуха прилетает рано, обычно после вскрытия
водоемов (первая декада апреля). Средняя дата прилета в
Белорусском Поозерье – 5 апреля. Прилет лысухи растянут,
продолжается до 10 дней. Для лысухи в регионе характерен
моноциклический тип размножения. К постройке гнезда лысуха
приступает в конце первой - начале второй декады апреля. Гнездо
достаточно крупное, представляет собой рыхлую корзину со
своеобразными сходнями – настилом для подъѐма и спуска с гнезда.
Обычно у гнезда 1, редко 2-3 сходней, иногда они отсутствуют.
Длина настила в среднем от 15 см до 1м, но к одному из найденных
нами гнезд вел настил из тростника длиной 5 м. Расстояние между
соседними гнѐздами лысухи 25-70м, но может быть и меньше (310м.). Часть из найденных нами гнезд располагалась в колонии
озерной чайки, большой поганки, черной крачки, серебристой
чайки. Нами было отмечено гнездовое соседство лысухи с лебедемшипуном, пастушком, малым погонышем, болотным лунем.
Гнѐзда лысух имеют относительно стабильные размеры
независимо от характера расположения и гнездового материала:
диаметр 24-64 см, высота 12-31,4 см; диаметр лотка 15,5-25,0 см,
глубина лотка 4,2-11,0 см. Для постройки гнезда использует в
основном стебли и листья тростника и рогоза, а также камыш
озерный, осока, хвощ и другие водные растения. В редких случаях в
стенках гнезд находились ветки деревьев и газетная бумага.
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Начало массовой откладки яиц в Белорусском Поозерье
припадает на третью декаду апреля, ещѐ одна волна проходит в
середине мая, возможно у птиц, потерявших первые кладки. Полная
кладка составляет 7-13, в среднем 8-10 яиц. Окраска яиц песочносерая, с густым тѐмным крапом по всему яйцу. Реже встречаются
кладки с темно-кофейной окраской яиц и фиолетово-серым крапом.
В отдельных кладках нам попадались яйца светло-серой без крапа
окраски. Размеры яиц (n=223) 46,20–58,4033,30-40,00 мм, в
среднем 53,072,01  36,491,15 мм. Это практически соответствует
(с несколько большей дисперсией) размерам яиц лысухи по
Беларуси в целом (Никифоров, 1989), да и во всѐм северо-западном
регионе (Блум, 1973, Вайткявичус, 1965, Фетисов, 2002).
Вылупление первых птенцов в регионе происходит во второй декаде
мая. В выводках 1-12 птенцов, обычно 5-9.
В Белорусском Поозерье отлѐт с мест гнездования растянут
и идѐт на протяжении сентября до первых чисел октября. В
местообитаниях, где фактор беспокойства птиц достаточно велик
(например, вследствие начала осенней охоты), лысухи могут
покидать водоѐмы уже в конце августа. Однако, на водоѐмах в черте
населѐнного пункта, с сильным антропогенным прессом, где охота
запрещена, отлѐт лысухи происходит в обычные сроки. Последняя
дата регистрации на таких водоемах – 20 октября. Часть
региональной популяции на зимовку не улетает и регулярно
отмечается зимой в количестве 200-400 особей на озере Лукомском
Чашникского района Витебской области. Питается лысуха в
большей степени растительными кормами. Наиболее часто в
качестве корма используются водоросли (Chara,Vaucheria,
Cladophora, Spirpogyra), молодые побеги и листья тростника, семена
рдестов, камыш, рогоз узколистный. В очень небольшом количестве
в составе корма встречаются различные водные беспозвоночные
(личинки плавунцов, стрекоз, мелкие моллюски). Наибольший урон
гнѐздам и кладкам лысух причиняет болотный лунь, серая ворона. В
меньшей степени кладки разоряют серебристая и сизая чайки,
лисица, енотовидная собака, норка и выдра. Птенцов лысухи
поедают болотный лунь, обыкновенный канюк, редко серебристая
чайка. На взрослых лысух нападают орлан-белохвост, болотный
лунь. Серьѐзную опасность для гнѐзд представляют весенние
пожары – палы, внезапные сильные паводки и нагоны воды
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сильными ветрами. Весной, когда растительность в месте
расположения гнѐзд ещѐ невысокая, большой урон может наносить
сильный ветер, дующий со стороны обширных участков открытой
водной
поверхности.
Поднимающиеся
нагонные
волны
выбрасывают яйца из гнѐзд или даже переворачивают последние.
Также неблагоприятным фактором для лысухи являются осушение
пойм рек, выкашивание и выжигание тростников. Заметный урон
лысухе наносит гибель кладок в результате усыхания или колебания
уровня воды на водоемах. Лысуха относится к важным охотничьепромысловым
птицам,
на
нее
ведется
регулярная
регламентированная спортивная охота. В Белорусском Поозерье
лысуха составляет 10% от общего количества добытых охотниками
водоплавающих птиц. Однако, существенного урона, учитывая
высокие темпы воспроизведения вида популяции лысухи, охота не
приносит и может быть даже расширена.
Во всех районах Поозерья лысуха характеризуется
относительно
стабильной
численностью.
Предварительная
(экспертная) оценка численности вида в регионе – 8000-10000 пар.
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Лебедєва Н.І.
РІВЕНЬ ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ КРАНІОЛОГІЧНИХ
ОЗНАК ЛИСЦІ ЗВИЧАЙНОЇ
НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я
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Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66,
м. Запоріжжя, МСП-41, 69063, Україна, lebedeva_n@ukrpost.ua
Морфологічні та анатомічні показники описують особливості
як зовнішньої, так і внутрішньої будови тварин та їх зміни під
впливом певних чинників середовища. Одним із показників стану
популяцій є флуктуюча асиметрія (ФА), ступінь та характер якої
може свідчити про оптимальність умов існування.
Флуктуючая асиметрія – це незначні й випадкові відхилення
від строгої білатеральної симетрії біооб‘єктів. Підвищення ФА на
груповому рівні вказує на дестабілізацію процесу розвитку в
популяції, яка зазвичай спостерігається вже на відносно низькому
рівні порушень умов середовища, які ще не пов'язані з
незворотними змінами. Рівень ФА буде мінімальним лише за
оптимальних умов існування та неспецифічно зросте при будь-яких
стресових впливах. Це дозволяє використовувати ФА як
неспецифічний індикатор навіть незначних відхилень параметрів
середовища від фонового стану. За меристичними ознаками
(кількість отворів для нервів й кровоносних судин на черепі)
величина ФА у кожній особини визначається різницею числа
структур з ліва та з права. Популяційна оцінка виражається
середньою арифметичною цієї величини, тобто інтегральним
показником стабільності розвитку (ІПСР). При інтерпретації
результатів необхідно враховувати, що отримані оцінки стабільності
розвитку відображають дію факторів середовища на момент
формування ознак (період пренатального онтогенезу і ранні етапи
постнатального розвитку) і не схильні до подальших вікових змін.
Асиметрія
краніологічних
ознак
лисиці
звичайної
проявляється за всіма досліджуваними ознаками. Як у самців, так і у
самиць, переважає лівостороння асиметрія. ІПСР показав
неоднаковий рівень чутливості ознак до впливу навколишнього
середовища. Найменш чутливими у самців виявились 3, а найбільш
чутливими – 4 ознаки з 10 досліджуваних, у самиць 5 та 2 ознаки
відповідно.
ІПСР самців складає 0,372±0,02, а самиць – 0,371±0,02, що
свідчить про незначне відхилення від норми. Статистично
достовірних статевих відмінностей ІПСР не виявлено. Тому
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вважаємо недоцільним розділяти особин за статтю під час
відповідних досліджень.
Для популяції в цілому ІПСР складає 0,37, що свідчить про
незначні відхилення від умовної норми. Тобто популяція відчуває
слабкий вплив негативних чинників середовища.
Маркова А.О., Горобець Л.В., Горобець М.Р.
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ ПТАХІВ ПРИ ВІДЛОВІ
ОРНІТОЛОГІЧНИМИ СІТКАМИ-ПАВУТИНКАМИ МАЛИХ
РОЗМІРІВ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Навчально-науковий центр "Інститут
біології"(ornitologist@gmail.com)
На території садиби Канівського природного заповідника
починаючи із 1978 року співробітники кафедри зоології щорічно (із
незначними перервами) проводять відлов і кільцювання птахів.
Завдяки цьому зібрано значну кількість цікавого наукового
матеріалу і опубліковано ряд статей. Проте в жодній не висвітлено
відповіді питання: яка смертність птахів при відловах? Для
вирішення цього питання ми протягом 5 років (2007-2011 рр.)
проводили відлов і кільцювання, але в журнал записували не лише
закільцьованих птахів, але і тих, які загинули, вказуючи при цьому
причину смерті. Відлов проводили двома орнітологічними сіткамипавутинками розміром 10х2,5 м, розміром вічка 16х16 мм із п'ятьма
ловчими кишенями (виробництво Ecotone (Польща)). Терміни
відлову: із 20 травня по 30 червня. Місце відлову: водопій в яру
Мокрий садиби (49о43'25" пн. ш., 31o31'59,6" сх. д.) Канівського
природного заповідника. Сітки ставили в різну години, перевіряли
через рівні проміжки часу один раз на годину. П'ять разів сітки
стояли всю ніч, проте в темну частину доби птахів не відловлювали.
У 2007 році відловлено 271 особину птахів. Серед них найбільш
масовими були: Erithacus rubecula (13,7%), Parus major (11,8%),
Coccothraustes coccotraustes (11%), Fringilla coelebs (9,9%) та Parus
caeruleus (8,1%). Загинуло 5 особин (1,85%): одна особина (0,37%)
Parus palustris удушилась сіткою, чотирьох особин (1,48%)
(представники видів: один Fringilla coelebs, один Erithacus rubecula,
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два Parus caeruleus) убила кішка співробітників заповідника, які
мешкають на території садиби.
У 2008 році відловлено 253 особини птахів. Серед них найбільш
масовими були: Fringilla coelebs (19,8%), Coccothraustes
coccotraustes (16,6%), Parus major (11,1%) та Parus palustris (9,9%).
Загинуло 6 особин (2,37%): одна особина (0,4%) Parus major
удушилась сіткою, п'ять особин (1,97%) (представники видів:
чотири Fringilla coelebs, один Erithacus rubecula) убила кішка
співробітників заповідника.
У 2009 році відловлено 279 особин птахів. Серед них найбільш
масовими були: Coccothraustes coccotraustes (14%), Fringilla coelebs
(10,8%), Erithacus rubecula (10,8%), Parus caeruleus (9,7%), Parus
major (7,4 %) та Turdus philomelos (6,8%). Загинуло 4 особини
(1,43%): одна особина (0,36%) Coccothraustes coccotraustes
потрапила у нижню ловчу кишеню, провисла нижче рівня води
струмка і втонула; ще три особини (1,08%) (представники видів:
один Fringilla coelebs, один Erithacus rubecula, один Coccothraustes
coccotraustes) убила кішка співробітників заповідника.
У 2010 році відловлено 235 особин птахів. Серед них найбільш
масовими були: Fringilla coelebs (21,3%), Coccothraustes
coccotraustes (14,5%), Parus major (12,3 %), Erithacus rubecula
(8,9%), Parus caeruleus (8,9%), Parus palustris (6,8%). Жодна
особина не загинула.
У 2011 році відловлено 98 особин птахів. Серед них найбільш
масовими були: Fringilla coelebs (18,3%), Parus caeruleus (15,3%),
Erithacus rubecula (12,2%), Coccothraustes coccotraustes (9,2%) та
Parus palustris (8,2%). Загинула одна особина (1,02%) Parus major –
потрапила у нижню ловчу кишеню і втонула. Кішка співробітників
заповідника загинула до початку гніздового сезону.
Отже за 5 років із 1136 відловлених птахів, при відловах загинуло
16 особин (1,4%). Із них 12 особин (1,06%) були убиті кішкою. За
умови відсутності кішки поблизу відловів смертність птахів
становила б 0,35%.
На основі викладеного робимо наступні висновки:
1) Відлов птахів сітками-павутинками середніх розмірів в
лісових екосистемах не завдає суттєвої шкоди для популяцій
птахів. За умови щогодинної перевірки смертність не
перевищує 0,5%.
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2) При відлові птахів на місцях водопою слід враховувати
можливість утоплення птаха, який потрапляє в нижню ловчу
кишеню. Для уникнення цього сітку бажано ставити трохи
осторонь водойми. Підняття рівня нижньої кишені може
суттєво зменшити відсоток уловів.
3) Перебування котів в місцях довготривалих відловів птахів
не бажане.
Миксон К.Б., Копейка Е.Ф.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУРЫ
СТЕКЛОВАНИЯ КРИОЗАЩИТНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ
САХАРОЗЫ.
НАН Украины, Институт проблем криобиологии и
криомедицины, 61015, г. Харьков, ул. Переяславская, 23, e-mail:
cryo@online.kharkov.ua
На современном этапе рациональное использование рыбных
ресурсов подразумевает сохранение гамет редких и исчезающих
видов с помощью современных технологий. Разработаны основные
положения, связанные с сохранением отцовского генома методом
криоконсервирования. Однако, способы криоконсервирования
эмбрионов рыб в настояще время находятся на стадии
исследования. Основным фактором, являющимся причиной
повреждения эмбрионов рыб при попытках криоконсервирования,
считается кристализация водных растворов криопротекторов в
межклеточном и внутриклеточном пространстве (Hagedorn, 1997).
Последние исследования в криобиологии предполагают метод
витрификационной сохранности эмбрионов, исключающий фазовый
переход растворов криопротектров в криозащитной среде в
кристаллическое состояние. Многокомпонентные криозащитные
среды, в состав которых входит сахароза менее токсичны, чем однои двукомпонентные (Kuleshova, 1999). Однако возникает
необходимость определения температурного диапазона стеклования
для каждой криозащитной среды. Нами разработана криозащитная
среда, в которой после экспозиции эмбрионов вьюна в течение
максимального времени сохраняется максимальное количество
выживших.

49

Цель работы – изучение температурного диапазона
охлаждения
многокомпонентной
криозащитной
среды
исключающего кристаллизацию.
Состав исследуемой криозащитной среды: 30% сахарозы,
10% этиленгликоля, 3% полиэтиленоксида-1500 и 20%
1,2-пропандиола. Раствор набирали микропипеткой (объем 20 мкл)
и накапывали на медную пластину, размещенную в парах жидкого
азота. Диапазон исследованных температур -60 – -180 °C. Состояние
охлажденной среды оценивалось визуально по степени
прозрачности.
Контроль
температуры
медной
пластины
осуществляли с помощью термопреобразователя сопротивления
медного, градуировка М 100 (100 Ом) (пр-во СКТБ НАН Украины).
Основанием для исследования служило присутствие в этой
криозащитной среде после охлаждения до -196 °C наибольшего
количества жидкой фазы (Миксон, 2008).
При размещении пластины в диапазоне температур -110 – 172 °C происходило 100% стеклование криозащитной среды. При
размещении пластины в парах жидкого азота в диапазоне
температур -89,2 – -110 °C происходило частичное помутнение
криозащитной
среды
с
возможными
центрами
зародышеобразования льда. При размещении пластины в парах
жидкого азота в диапазоне температур -60 – -89,2 °C капли
криозащитной среды полностью белели, что соответствовало 100%
кристаллизации
(Massip,
1986).
Однако,
при
этом
в
криобиологических исследованиях не рассматривается эффект
ликвации (процесс расслаивания с образованием зон ликвации)
растворов криопротекторов входящих в состав криозащитных сред
(Wowk, 2010), который может оказывать влияние на повреждение
эмбрионов в процессе охлаждения. В обзорных статьях сообщается
о явлении разделения фаз в переохлажденных стеклообразующих
средах (Zarzycki, 1970; Charles, 1973; James, 1975; Uhlmann, 1976).
При охлаждении расплава даже с относительно высокой скоростью
перед началом кристаллизации происходит самопроизвольный
распад гомогенной смеси на жидкие взаимно проникающие фазы.
При этом размеры областей расслаивания тем меньше, чем выше
скорость охлаждения, а фаза самопроизвольно распадается по
спинодальному типу на две, и превращение происходит мгновенно,
протекая без образования зародышей льда (Фельц, 1986). Известно,

50

что процессы ликвации в растворах со сложным химическим
составом в областях расслаивания предшествуют процессам
расстекловывания. Известны также примеры многостадийного
протекания ликвационных процессов. При этом, увеличение
размера областей ликвационных зон, в зависимости от температуры,
исследовано в работе (Uhlmann, 1976).
Таким образом, нами установлено, что 100% стеклование
данной
криозащитной
среды
возможно
без
процессов
кристаллизации и образования обширных ликвационных зон в
диапазоне температур -110 – -172 °C. Однако без дополнительных
исследований затруднительно определить, протекает ли распад
переохлажденного раствора криозащитной среды по спинодальному
типу или идет процесс зародышеобразования кристаллов, что
впоследствии может повлиять на повреждение эмбрионов.
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Молочний лиман є досить унікальною акваторією
південного Приазов‘я. В минулі роки ця водойма була досить
цінною своїм біологічним різноманіттям, рибогосподарським
та рекреаційним значенням. В найбільш продуктивні роки в
лимані виловлювали близько 2 тисяч тон рибної продукції.
Дотримання на цих рівнях умов існування екосистеми
потребує значних як фінансових затрат, так і наукових
обґрунтувань.
Особлива
необхідність
впровадження
комплексних робіт по збереженню водойми виникла в період
незадовільного функціонування протоки (1996-2011 роки), що
з‘єднує лиман з Азовським морем. Відсутність оптимальних
гідрологічних умов вплинула на загальний стан водойми та на
гідробіологічні показники Молочного лиману. На сьогодні
Молочний лиман є значно засоленою акваторією. Солоність
лиману в деяких затоках доходить до 50 г/л, що є критичною
межею для більшості гідробіонтів. Крім того, слід відмітити
значне зменшення рівня води в середньому на 50-70 см. Це
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спричинило оголення значних мілководних територій, що
використовувалися багатьма видами риб та птахами як
кормові території. Крім того, зменшення рівня води
спричинило з‘єднання островів лиману з материком, що
негативно вплинуло на чисельність водноболотних птахів
регіону. В період з 2002 року слід відмітити значне
погіршення стану води лиману та берегів. Можливість
виникнення епідеміологічної загрози на лимані останнім
часом досить велика в зв‘язку з інтенсифікацією процесів
гниття. Аналізуючи в цілому стан водойми, слід відмітити
значне
пригнічення
всіх
біологічних
показників
гідроекосистеми.
Зоопланктон. В періоди відкритого існування лиману
при оптимальній солоності 14 – 18 г/л зоопланктон водойми
включв біля 50 видів гідробіонтів. Середня біомаса становила
500 мг/м3 при коливаннях від 156 до 1500 мг/м3. Домінували
веслоногі раки, які є важливими кормовими об‘єктами
планктонофагів. Ця кількість планктонних організмів здатна
задовольнити потреби планктоноїдних риб. Така ситуація
спостерігалась в 50 – 60-ті рр. та в періоди нормального
функціонування протоки в 90-их рр. В ізольованих умовах,
коли солоність зростає до значень більше 35 г/л, видове
різноманіття зоопланктону зменшується до 30 видів і менше.
Особливо скорочується різноманіття веслоногих ракоподібних
та коловерток, які є основними об‘єктами живлення рибпланктонофагів. Середня біомаса в період підвищення
солоності зменшується до 150 мг/м3. Такий стан зоопланктону
реєструвався в 70-ті рр., коли з метою будівництва нової
протоки лиман був штучно відокремлений від моря, а також в
період незадовільного функціонування протоки, починаючи з
1996 р.
Зообентос. Зообентос Молочного лиману в оптимальних
умовах нараховує біля 90 видів донних безхребетних. За видовим
різноманіттям та біомасою домінують молюски. Їх у лимані
нараховується близько 50 видів, ракоподібних – близько 30 видів.
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Також зустрічаються багатощетинкові та малощетинкові черви та
личинки комах. Середня біомаса бентосу коливається в діапазоні від
13,82 до 1505,26, в середньому 364,01 г/м2. Найвища біомаса
спостерігається в пониззі та верхів‘ї лиману. Найбільшу частку
складають молюски від 56 до 90 % від загальної біомаси. Цей стан
зообентосу створює дуже сприятливу для риб-бентофагів кормову
базу. Такий стан був характерний для 50 – 60 рр. та періодів 90-их
років, коли нормально функціонувала протока.
В ізольованому стані зообентос водойми зазнає змін в
негативний бік. Так, при різкому підвищенні солоності та тривалому
проміжкові часу, коли вона залишається на рівні біля 40 г/л та вище,
спостерігається зменшення видового різноманіття до 29 – 30 видів.
Біомаса організмів не перевищує 20 г/м2. При відновленні
оптимального зв‘язку лиману з морем за рахунок притоку води з
моря, планктонних організмів та пелагічних личинок донних
безхребетних можливе доволі швидке відновлення планктонних
угруповань та донних біоценозів.
Іхтіофауна. Оптимальні умови для формування іхтіофауни
спостерігаються в період напіввідкритого стану Молочного лиману,
коли солоність води коливається в межах 18-25 г/л. При цьому
видовий список риб майже на 50% складається з промислових, а їх
чисельність досягає значних показників. Такі умови були характерні
в період 1950-1960-х років, коли рибний промисел на лимані був
максимальний. Останнім часом, на відміну від минулих років,
відбувається значне погіршення ситуації. Декілька остатніх років
рибний промисел на водоймі є нерентабельним. Особливо негативна
ситуація спостерігається з 2002 року, коли лиман стає щорічно
ізольованим, або майже ізольованим. Це спричинило значне
зменшення видового складу іхтіофауни, особливо тих видів риб, що
використовувалися в минулому в якості промислових. На сьогодні в
лимані зареєстровано лише декілька видів, що в подальшому
можуть використовуватися рибним господарством. Передусім, це
певна кількість цьогорічок піленгасу та велика кількість молоді
камбали глоси. Інші види риб бички трав‗яник, пісочник, кругляк
перебувають у депресивному стані. Дрібні непромислові риби
(голки, колючки, бичок-лисун мармуровий та ін.) знаходяться під
загрозою зникнення. На сьогодні ситуація в Молочному лимані
досить схожа на ситуацію 1996 року, коли при осінньому заморі
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загинула велика кількість цьогорічок піленгасу. Причина можливих
заморів полягає в відсутності оптимального з‘єднання лиману з
Азовським морем, а також в надмірному збільшенні солоності.
Підсумовуючи все вищевикладене, слід звернути увагу на
необхідність впровадження термінових заходів по відновленню
екосистеми Молочного лиману, тому що Україна може втратити
унікальну водну територію державного та міжнародного значення.
Мякушко С.А.
ВАРІЮВАННЯ МОРФОМЕТРИЧНИХ ОЗНАК ЛІСОВИХ
ГРИЗУНІВ В УМОВАХ З РІЗНОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ
РЕСУРСАМИ
ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, кафедра зоології; 01033, м. Київ, вул.
Володимирська, 64, stanislavm@pisem.net
Принцип екологічного балансу, який є одним із
фундаментальних положень екології, дає можливість чітко
пов‘язати кількість функцій певної біосистеми з кількістю і якістю
доступної для неї енергії. Саме з такими уявленнями необхідно
узгоджувати вивчення будь-яких аспектів пристосування популяцій
тварин до змінних умов існування. Матеріальні та енергетичні
характеристики середовища не тільки визначають напрям
пристосувальних змін, але й формують конкретний механізм,
призначення якого полягає у відновленні і підтриманні
збалансованих взаємовідношень у системі «популяція –
середовище». Проте популяційні реакції визначаються не лише
зовнішніми факторами, а багато в чому залежать від стану самої
популяції.
Одним з ефективних методів дослідження функцій біосистеми
на індивідуальному і популяційному рівнях є визначення
закономірностей варіювання морфометричних ознак. Існують всі
підстави вважати, що варіювання і взаємозв‘язок певних ознак
(абсолютних або відносних) прямо пов‘язані з реалізацією окремих
функцій, які зрештою забезпечують підтримання зазначеної
збалансованості.
Дослідження
комплексу
структурно-функціональних
параметрів серед представників різних внутрішньопопуляційних
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груп рудої (Myodes glareolus) і підземної (Microtus subterraneus)
полівок проводили у роки з різною щільністю і забезпеченістю
кормовими ресурсами. Для порівняльного аналізу визначали питоме
значення кількості і доступності кормових ресурсів у перерахунку
на одну особину, використовуючи умовне поняття «кормових
одиниць». Останнє надало можливість розподілити увесь період
досліджень на часові інтервали зі збідненою і багатою кормовою
базою за прийнятою для даного дослідження шкалою. Одночасно
було враховано трофічні особливості досліджуваних видів.
Розподіл морфометричних показників за зростанням
варіювання у так звані ряди мінливості для всієї сукупності особин
певного виду виявився майже незмінним упродовж окремих років із
різними трофічними умовами. Це надає підстави для висновку, що
сталість рядів мінливості обумовлена узгодженістю варіювання
ознак під час багаторічної динаміки. Проте виявилося, що окремі
статеві і вікові групи особин у цьому аспекті мають деякі
відмінності, що, без сумніву, визначається їх специфічною
функціональною роллю у популяції.
Критерієм для визначення спрямованості популяційних змін у
ході багаторічної динаміки чисельності є скорельованість комплексу
ознак як на індивідуальному рівні, так і у межах статевовікових
групувань. Для обох видів максимальна індивідуальна
скорельованість показників була зафіксована у роки зі сприятливою
кормовою базою. Навпаки, у періоди зі збідненою базою, на цьому
рівні кількість і сила зв‘язків були незначними. Проте
найважливішим, з нашої точки зору, результатом можна вважати
наступне. Було визначено, що тенденції змін варіабельності і
узгодженості ознак на груповому рівні є діаметрально
протилежними. Пояснити такі, на перший погляд, несподівані
результати, дозволило залучення уявлень про популяційні стратегії
підтримання екологічного балансу в умовах дефіциту та надлишку
ресурсів у середовищі. Існування в умовах дефіциту ресурсів
обумовлює пріоритетність реалізації стратегій, спрямованих на
забезпечення індивідуального виживання. Для цього особинам
необхідно одночасно здійснювати більшу кількість життєвих
функцій, незважаючи не те, що питома кількість енергії на їх
реалізацію може зменшуватися. Іншими словами, перерозподіл
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енергії відбувається таким чином, що кількість індивідуальних
функцій не тільки не зменшується, а навпаки зростає.
Багату кормову базу в інші періоди можна трактувати як
достатню або, навіть, надлишкову кількість доступної енергії. Слід
вважати, що надлишок ресурсів може бути такою же причиною
порушення балансу, як і їх дефіцит. Для підтримання балансу
надлишкова енергія повинна бути утилізована доступними
засобами. На груповому рівні засвоєння такої енергії найчастіше
обумовлюється інтенсифікацією відтворення. Це призводить до
суттєвого зростання скорельованості ознак на організмовому рівні,
оскільки особини, образно кажучи, уніфікуються для вирішення
однієї задачі або їх обмеженої кількості. Інтенсифікація
розмноження
своєю
чергою,
призводить
до
зростання
гетерогенності популяції і, відповідно, кількості функцій на цьому
рівні.
Таким чином є підстави вважати, що у разі зниження
доступності кормів, зменшенні вільних територій під індивідуальні
ділянки та інших явищах, які супроводжують ріст чисельності і,
зрештою, перенаселення, переваги мають особини з низькою
індивідуальною скорельованістю, здатні швидше здійснювати
функціональні перебудови організму. Було встановлено, що такі
ефекти властиві обом видам гризунів, незважаючи на їх трофічні
відмінності. Безперечно, певна видова специфіка варіювання і
скорельованості ознак повинна мати місце, проте ймовірно, що вона
знаходиться у межах наведеної загальної закономірності.
Мякушко С.А., Задира С.В.
ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПОПУЛЯЦІЯХ ЛІСОВИХ
ГРИЗУНІВ
ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, кафедра зоології; 01033, м. Київ, вул.
Володимирська, 64, stanislavm@pisem.net
Відомо, що процес пристосування до змінного середовища
супроводжується переходом популяцій з одного стану в інший.
Існує велика кількість різноманітних підходів для оцінювання стану
популяції, проте більшість з них базуються на аналізі тих
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параметрів, які прийнято називати статичними (чисельність,
щільність, різні типи популяційної структури). Останнє
пояснюється тим, що визначити такі параметри відносно нескладно
у разі будь-якого комплексного популяційного дослідження.
Методичні труднощі вивчення динамічних показників –
народжуваності, виживання і смертності – обумовлюють їх
обмежене використання у роботах такого роду. Проте саме вони є
результуючими показниками усіх демографічних процесів в
популяціях. Скласти хоча би опосередковане уявлення про зазначені
аспекти функціонування популяцій можна лише на підставі
систематичних і довготривалих моніторингових спостережень.
Матеріали саме таких спостережень у Канівському
природному заповіднику за популяціями лісових гризунів – рудої
(Myodes glareolus) і підземної (Microtus subterraneus) полівок, а
також жовтогорлої миші (Apodemus flavicollis) - стали підґрунтям
для наведених нижче результатів. Було виявлено, що ряд
особливостей
динаміки
популяцій
гризунів
визначається
антропогенною
трансформацією
середовища.
За
останнє
десятиріччя основні характеристики багаторічної динаміки
популяцій суттєво змінилися. Привертає до себе увагу порушення
синхронізації коливань щільності популяцій, порівняно з
попереднім часом, а також зміни меж, в яких вони відбуваються.
Найсуттєвіші зміни середнього рівня щільності упродовж
періоду досліджень спостерігаються у підземної полівки, його
значення майже в 3,3 рази менше аналогічного показника, який був
зафіксований у 90-і роки минулого століття. У рудої полівки і
жовтогорлої миші масштаби зниження дещо менші - в 1,6 та 1,4
разів відповідно. Скорочення рівня щільності призвело до зсуву в
область менших значень показників в усі роки, особливо під час
депресій. Звузився і діапазон, в якому здійснювалися дані
коливання, його верхня межа знизилась практично в два рази.
Співвідношення статей є різними упродовж окремих фаз динаміки.
Проте завжди в популяціях полівок кількісно переважають самці.
На відміну від цього, для жовтогорлої миші характерне
переважання самок на всіх фазах динаміки, за виключенням
депресії. Не викликає сумніву, що зсуви співвідношення статей на
різних фазах динаміки, пов‘язані з різною активністю та загибеллю
самців і самок; впливом умов життя на виживання молодняка обох
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статей; відмінностями фізіологічного стану і різною стійкістю
особин до впливу несприятливих умов. Із збільшенням кількості
самок підвищуються темпи відтворення, проте можливо
знижується життєздатність молодняка.
Для всіх видів у періоди невисокої щільності популяцій
зафіксовані відмінності у представленості групи самок, що
розмножуються. У таки роки інтенсифікація розмноження може
забезпечуватися не тільки збільшенням індивідуальної плодючості,
але й за рахунок широкого залучення самок у ці процеси. В
популяції миші на фазі росту чисельності розмноження швидко
набирає оберти і до початку літа велику частину особин складають
ювенільні гризуни із весняних виводків. У полівок в аналогічний
період ювенільних особин майже в два рази менше, ніж здатних до
розмноження самок. Частка ялових самок досить невелика, хоча й
складає в окремі періоди 3-4%. Не можна стверджувати, що
прохолостання самок здатне впливати на загальний хід динаміки
чисельності, ймовірно на успіх розмноження більше впливає
резорбція ембріонів.
Відомо, що інтенсивність та успішність розмноження
визначається і контролюється поточною щільністю населення. В
умовах нормального функціонування популяції регуляторні
механізми запобігають надмірному перенаселенню в період піка
чисельності. Під час депресій реалізація цих механізмів, навпаки, не
дає досягти певної нижньої межі, після якої відновлення
чисельності може стати проблематичним. В якості узагальнюючих
параметрів, які характеризують швидкість та успішність
відтворення, доцільно використовувати коефіцієнти продуктивності.
Аналіз останніх надав підстав для висновку, що багаторічні зміни
чисельності популяцій лісових гризунів визначаються не дією
регуляторних механізмів, які базуються на принципі зворотного
зв‘язку, а стохастичною смертністю. Виявлено, що продукування
біомаси в популяціях відбувається досить інтенсивно і за своїми
показниками мало відрізняється від попередніх двох десятків років,
коли чисельність була більшою. Проте реалізація цих процесів
знаходиться на значно меншому рівні, причиною чого, на нашу
думку, є низьке виживання. Найбільшою мірою це стосується
термінальних фаз циклів багаторічної динаміки – піка та депресії.
На прикладі підземної полівки визначено, що під час першої фази
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коефіцієнт продуктивності в групі самок на 25-30% менший, ніж у
самців, проте під час депресії ситуація змінюється на діаметрально
протилежну. Однак чистий «вихід», на який можна було б очікувати
на підставі поточних показників, в обох випадках незначний.
Іншими словами, ступінь реалізації процесів продукування біомаси
не відповідає вихідному популяційному потенціалу.
Доказом визначаючого впливу смертності на динаміку
популяції може слугувати показник, який зазвичай застосовують
для аналізу успіху розмноження. Останній є співвідношенням між
репродуктивним потенціалом популяції і його реальним втіленням.
Так, у рудої полівки у роки депресії населення цей показник складає
45-47%, що не дозволяє зробити висновок про успішну реалізацію
стратегії на відновлення чисельності популяції. Це незначно
відрізняється від такого ж показника в роки піка (53%). Даний факт
ставить під сумнів існування регуляторних механізмів, які
узгоджують інтенсивність відтворювання з рівнем щільності
населення. Не менш правомірним виглядає й наступний тезис:
вказані регуляторні механізми існують, проте успіх їх реалізації
невеликий завдяки дії антропогенних факторів, пристосування до
яких є проблематичним.
Новіцький Р. О.
НАТУРАЛІЗАЦИЯ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ В УКРАЇНІ:
ОСВОЄННЯ ПЛАЦДАРМУ ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ЄВРОПИ?
Дніпропетровський національний університет імені Олеся
Гончара, 49050, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,
zoolog@ukr.net
На сьогодні біологічними інвазіями називають процеси, які
пов‘язані з появою чужорідних видів тварин і рослин в нових для
них екосистемах та впливом цих видів на місцеві фауністичні та
флористичні комплекси. Чужорідні (неаборигенні) види – це види
рослин та тварин, які поширюють свої місцеперебування за межі
історично утвореного природного ареалу. За способом проникнення
в
регіон-реціпієнт
чужорідні
тварини
можуть
бути
«інтродуцентами» («вселенцями») – видами, що привнесені в нові
екосистеми завдяки інтродукції або акліматизації, або «інвазивними
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видами», які потрапили в нові біотопи завдяки самостійному
розселенню.
Зазвичай вселення чужорідних видів може відбуватися
завдяки кліматичним змінам та різким флуктуаціям чисельності,
внаслідок інтродукції та реінтродукції корисних для людини видів,
випадкових занесень із сільськогосподарською продукцією,
інтродуцентами, баластними водами тощо.
На поточний момент проблема чужорідних видів для України
та Європи має винятково важливе екологічне та соціальноекономічне значення. Кількість випадків виникнення крупних
екологічних катаклізмів, які викликані біологічними інвазіями
видів, постійно зростає. Печально відомі, наприклад, інвазії
«смітного» виду амброзії полинолистої Ambrosia artemisiifolia,
шкідника колорадського жука Leptinotarsa decemlineata, гребневика
мнеміопсиса Mnemiopsis leidyi, ротана-головешки Perccottus glenіi.
Тільки одне випадкове вселення мнеміопсиса в Азовське та
Чорне моря завдало рибному промислу України та Росії збитків, які
оцінюються щонайменше в $400 млн./рік. Показова проблема
Великих Озер США, в яких інвазія нового виду-вселенця бичкакругляка Neogobius melanostomus поставила під загрозу існування
понад 10 аборигенних видів риб.
Сьогодні експансія чужорідних видів риб в басейни
найбільших рік Східної Європи набула масового вибухового
характеру. За останні 60 років кількість видів в річках Східної
Європи та України зокрема зросла майже в 1,5 рази (Слынько и др.,
2010). В 2010 році в басейні Дніпра та в дніпровських водосховищах
нараховується 36 інвазійних видів риб, серед яких 62% видів вже
натуралізувалися. Крім цього, спостерігається швидке збільшення
кількості інвазій у східній частині Чорного моря, причому понад
58,7% усіх зареєстрованих чужорідних видів відмічені в водах
України (Alexandrov, 2007).
Багато видів тварин використовують басейн Дніпра як
екологічний коридор для подальшого проникнення в ріки Західної
Європи. Наприклад, через ріку Прип‘ять на захід вже проникають
чужорідні риби та безхребетні: бичок-цуцик Proterorhinus
marmoratus, мізида Limnomysis benedeni.
Успішність адаптації інвазивних тварин в нових умовах прямо
обумовлена їх репродуктивними можливостями. Для виживання у
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водоймі-реціпієнті та подальшої ефективної натуралізації рибивселенці та «інвазіанти» різко збільшують кількість ікри, що
відкладається, змінюється число порцій ікри. Найбільш успішна
стратегія освоєння нових біотопів спостерігається у карася
сріблястого, у якого середня абсолютна плодючість досягає 75-120
тис. ікринок, а сама ікра відкладається у 3-4 прийоми протягом
травня-липня. За останні 10 років карась сріблястий почав
зустрічатися не тільки на мілководних, зарослих рослинністю
біотопах, але й на руслі водосховищ зі значною течією, на великих
глибинах до 15 метрів, де він активно годується.
Чебачок амурський Pseudorasbora parva з 1990-х років
швидко освоює різноманітні стації, агресивно охороняє свої кладки
ікри. Плодючість його у прісних водах України досягає у
середньому 1200-1400 ікринок. Отримані дані про плодючість
оселедця азово-чорноморського в Дніпровському (Запорізькому)
водосховищі, який утворив у водоймі сталі локальні популяції. Для
цього виду спостерігається чітка порційність нересту, а
індивідуальна абсолютна плодючість становить 50-56,4 тис.
ікринок. Розповсюдження виду вгору за течією Дніпра стримується
відсутністю достатньо якісних умов для розмноження. Стрімке
збільшення числа чужорідних видів, які приходять в Дніпро з
Чорного та Азовського морів, їх успішна натуралізація в
дніпровських водосховищах обумовлює велику ймовірність
подальшого просування чужорідних видів на захід Європи. На
сьогодні значну небезпеку для водних екосистем-реціпієнтів та
аборигенного комплексу риб Європи можуть представляти такі види
як чебачок амурський Pseudorasbora parva, ротан-головешка
Perccottus glenіi. Посередній рівень загрози може створювати карась
сріблястий Carassius auratus gibelio, тюлька чорноморсько-азовська
Clupeonella cultriventris cultriventris, бичок-кругляк Neogobius
melanostomus, бичок-цуцик Proterorhinus marmoratus. Незначний
рівень загрози створюють берш Stizostedion (Sander) volgense, бичок
мартовик Mesogobius batrachocephalus та атерина чорноморська
Atherina boyeri pontica.
Якщо
враховувати
значну
екологічну
пластичність
чужорідних видів, їх ефективну репродуктивну стратегію та
успішність натуралізації в нових біотопах існує реальна загроза

62

масового біологічного забруднення водойм-реціпієнтів країннайближчих сусідів України.
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Національного університету біоресурсів і природокористування
України Рибогосподарський факультет
Найбільшу біомасу обростань гідроспоруд у водоймахохолоджувачах
енергетичних об‘єктів формує двостулковий
молюск понтокаспійського походження – дрейсена (Dreissena
polymorpha Pall. i Dreissena bugensis Andr.). Ці молюски мешкають
на різних субстратах, включаючи пісок і навіть мул, але віддають
перевагу твердим субстратам і помірній течії. Тому у системах
водопостачання енергетичних об‘єктів для них створюються
сприятливі умови. Розмноження дрейсени розпочинається у
природних водоймах при температурі вище 12ºС.
Дослідження по встановленню запасів дрейсени проводились
у водоймі-охолоджувачі Хмельницької АЕС (ВО ХАЕС) на
трансекті в середній частині підвідного каналу протяжністю близько
21-22 м, завглибшки 8,5-9,0 м. При дослідженні трансекти виділили
3 пояси розподілу організмів перифітону:
1 – завглибшки 4 м – пояс нитчастих зелених водоростей у
вигляді щільного покриття, прикріплений у верхній частині до
субстрату, а нижче – до суцільного поселення дрейсени, більшість
якої була загиблою; дрифт друз дрейсени за течією не
спостерігалось.
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2 – завглибшки 6-8 м - пояс дрейсени з покриттям друзами
80-100%.
3 – біля дна – покриття дрейсеною у вигляді окремих
прикріплених до бетону друздскладало близько 60%. На
вертикальній бетонній поверхні опор майже від поверхні до дна
зафіксовано суцільне обростання субстрату дрейсеною.
У цілому по водоймі запаси дрейсени в донних угрупованнях,
розраховані за результатами досліджень, доволі суттєві: у західному
районі водойми біомаса та запаси дрейсени становили відповідно
1457,94 г/м² та 803,7 т, в пригребельному –1,79 г/м² та 2,8 т, в
центральному районі – 63,68 г/м² та 63,68 т, в східному – 5 247,84
г/м² та 3962,1 т, в південному – 3 037,65 г/м² та 3546,6 т; сумарний
запас дрейсени – близько 8 427 т. Така значна біомаса кормового
об‘єкта потребує відповідного споживача, яким виступає
далекосхідний абориген – чорний амур (Mylopharyngodon piceus
Rich.). Він є важливим об‘єктом для використання у водоймах
комплексного призначення. Здатність споживати в їжу
двостулкових молюсків дає можливість розглядати його як
перспективний об‘єкт для біологічної меліорації, в першу чергу,
водойм-охолоджувачів теплових і атомних електростанцій, де
масовий розвиток молюсків створює серйозні перешкоди в роботі
агрегатів.
Активне живлення і високий темп росту у чорного амура
спостерігається за температури води вище 20 °С. Вже за
температури 16 °С і нижче активність живлення різко знижується і
при 10 °С воно практично повністю припиняється.
Чорний амур з раннього віку переходить до придонного
способу життя, при цьому достатньо вимогливий до кисневого
режиму. В ранньому мальковому віці він дотримується мілководих
ділянок літоралі, в міру росту просувається вглиб водойми,
дотримуючись глибин масового розвитку молюсків – основного
об'єкту його живлення.
Дрібних молюсків чорний амур починає споживати по
досягненню маси 120-130 мг. Експериментально встановлено, що
молодь чорного амура масою 2-3 г дуже активно споживає дрейсену
завдовжки 3 мм. В міру росту молоді чорного амура розміри
споживаної нею дрейсени зростають. При довжині 8 см (маса 6,5 г)
вона споживала дрейсену завдовжки 6 мм, при досягненні маси 50–
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60 г використовувала в їжу дрейсену розміром до 15 мм. Добовий
раціон молоді чорного амура масою 15 г становить 20% від маси
тіла, масою 30 г – 27%. Активно поїдаються молюски розміром 4–8
мм. На другому році життя молюски є основною їжею чорного
амура. Чорний амур розглядається як облігатний моллюскофаг, при
цьому наголошується, що за відсутності в його живленні молюсків,
ріст його сповільнюється.
Встановлено, що чорний амур успішно використовує для
живлення як поодинокі екземпляри дрейсени будь-яких розмірів, а
також у вигляді друз й обростань. Чорний амур поїдає навіть
беззубку середніх розмірів. Є дані, що добове споживання дрейсени
чорним амуром у віці 2–4 роки становить від 10 до 70% від маси
риб. Чотирилітки чорного амура в середньому за добу поїдають до
1,5 кг дрейсени. При цьому середній приріст біомаси чорного амура
за 60 днів становить 0,8 кг. Кормові коефіцієнти по дрейсені для
різних вікових груп чорного амура коливаються в достатньо
широких межах від 23,2 для триліток до 42,6 для шестиліток. З
розрахунку на те, що в водоймі-охолоджувачі Хмельницької АЕС
постійно йде скид гарячої води і температурний режим постійний,
то за рік одна особина може спожити до 600 кг дрейсени і дати
приріст у вазі 4,8 кг/рік. У чотирирічному віці чорний амур в
середньому за вегетаційний сезон може вилучити до 200 кг
дрейсени. Все це підтверджує доцільність використання чорного
амура для біомеліорації водойми-охолоджувача Хмельницької
АЕС.
Серебряков В.В.
ЩЕ РАЗ ПРО УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ НАЗВИ ТВАРИН
Кафедра зоології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ 01601.
bcssu2@gmail.com
Назви тварин і рослин в українській мові мають багато
синонімів. Наприклад білого лелеку в різних регіонах України
називають чорногузом, буслом, або бузьком чи гайстером. Це
збагачує українську мову. Це ознаки місцевої культури та традицій.
В роки незалежності України ряд патріотів почали боротися за
українську мову, чим її збіднили. Особливо це проявилося в
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складанні термінологічних списків, основною ознакою чого стала
боротьба «калькою». Термінологічний комісії, яка тут же виникла,
інші терміни, що не повторювали російські. Опинилося, що свинець
краще називати плюмбумом, а азот – нітрогеном, аби не
повторювати схожі терміни в російській мові. Хоча варто згадати,
що слов‘янські мови мають спільне коріння. Може в хімії та інших
науках це можливо, але в біології, де мова йде про назви тварин, це
недопустимо. Так, в 2002 році Товариством охорони птахів України,
яке, до речі, було засноване як природоохоронне товариство, але не
наукове, випустило в світ роботу Г.В.Фесенка та А.А.Бокотея
"Анотований список українських наукових назв птахів фауни
України" (друге видання). В цій праці на підставі декількох
конференцій, присвячених українським науковим назвам птахів,
дані назви 414 видів, що зустрічаються в Україні. Товариство не
наукове, автори списку – один кандидат наук, другий без наукового
ступеню – дають наукові назви птахів. Серед них багато таких назв,
що одразу тяжко збагнути про який вид йде мова. Національна
академія наук України підтримала цю новацію, забувши про
багатотомне видання «Фауна України», і вписала нові українські
наукові назви птахів в нещодавно видану «Червону книгу України.
Тваринний світ» (2009). Хто взяв на себе відповідальність про
порушення авторських прав Карла Ліннея щодо бінарної
номенклатури та латинських наукових назв різних видів організмів?
Нині діє Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури, який був
затверджений на міжнародному зоологічному конгресі у 1999 році
та вступив в дію з 1 січня 2000 року. Він був перекладений
українською мовою Ю.Некрутенком і його 4-те видання побачило
світ у 2003 році. В Кодексі закріплені всі авторські права
винахідника бінарної номенклатури: наукові назви різних видів
організмів – це є латинські назви, а не китайські, українські,
турецькі, монгольські тощо. Отож немає і бути не може українських
наукових назв птахів. В українській мові є тільки еквіваленти
наукових назв (латинських). Старше покоління орнітологів звикло,
що Somateria mollissima це є гага, але ж не пухівка! Гагачий пух є
гагачим пухом, а не пухом пухівки чи пухівчатим пухом. Таких
прикладів з українськими «науковим» назвами птахів можна
привести багато. Неварте витрачати час на вигадки українських
«наукових» назв птахів. Краще прикласти зусилля на їх вивчення.
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Серебряков В.В.
ПРО АРЕАЛИ МІГРУЮЧИХ НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ
Кафедра зоології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ 01601.
bcssu2@gmail.com
Історично так склалося, що наземних мігруючих тварин
називають біареальними, тобто такими, у яких є два ареали:
гніздовий (репродуктивний) та зимовий (сінхіємічний). Два названі
ареали з‘єднуються перелітними шляхами.Такий поділ місць
перебування тварин в зимовий та літній сезони не є коректним з
екологічної точки зору. Ареал у мігруючих тварин є єдиним.
Хорошим доказом цьому є полярний крячок Sterna paradisaea
Brunnich. Якщо проаналізувати сезонне перебування птахів цього
всім добре відомого виду, міграції якого вражають своєю
протяжністю в просторі та часі – понад 35 тисяч кілометрів – то
опиниться, що на гніздуванні в Арктиці він проводить 3 місяці на
рік, так само як і в Антарктиці на зимівлі.
Де ж птахи перебувають півроку між гніздуванням та
зимівлею? Відповідь одна – на міграційних шляхах. В цей час вони
перелітають, зупиняються на деякий час для поповнення своїх
енергетичних запасів, тобто вони вбудовуються в трофічні мережі
морських та наземних екосистем, переносять речовину та енергію з
одних екосистем до інших (залишають свій послід, гинуть від
хижаків та природним шляхом). Точно такі ж процеси відбуваються
з цими птахами і в гніздовий, і в зимовий періоди. То чому ж їхні
перелітні шляхи не відносити до їх ареалу?
Висновок такий, що у всіх мігруючих наземних тварин є
один єдиний ареал, частини якого вони використовують в
залежності від своїх потреб та екологічних умов: гніздування,
міграції та зимівля.
Skok T.L.
THE INFLUENCE OF HYDROLOGICAL REGIME ON THE
MOUTH AREA OF INHULETS ON REPRODUCTION AND SIZE
STRUCTURE OF POPULATIONS OF LYMNAEA STAGNALIS
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AND PLANORBARIUS CORNEUS (MOLLUSCA,
GASTROPODA, PULMONATA)
Zhytomyr State University named after Ivan Franko,
Ukraine, Zhytomyr , Velyka Berdychivska street, 40, e-mail:
super_skok@mail.ru
Inhulets – the lowest tributary of the river Dnieper. This significantly
contaminated with the waste of ore mining, metallurgical industry,
municipal discharges. River water contains mainly sodium chloride
(salinity 2,632–2,856 g/l, pH 7,5–8,4), but in summer near Snihurivka
(Mykolaiv region) pump stations and irrigation systems operate and
Inhulets flow stops. At that time the part of Inhulets river, which flows
below Snihurivka, changes its flow direction to opposite and the water of
the Dnieper river (hydrocarbonate-calcium class, mineralization 0,2856–
0,456 g/l, pH 7,6–8,8) comes into the mouth of the Inhulets river
(Nikishenko, Safonova, 2007). Thus, the most favorable period for
aquatic of Inhulets mouth is June-August when the water is warm and
chemically more suitable for their life and reproduction.
Monthly material gathering for research conducted from April to
December 2010 in the lower Inhulets (Sádovo Kherson region).
Population age structure was installed by measuring the height of shell in
Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) and its diameter in Planorbarius
corneus (Linné, 1758) in collected samples and construction of frequency
histograms of size distribution of individuals per age-group (Shebanin
and other, 2008). Results indicate that the life cycle of L. stagnalis and P.
corneus in researched biotope flows for two years. They have two
reproduction periods during their life cycle. The first oviposition of the
biennial individuals starts from the beginning of April (water temperature
in the coastal zone at this time is not less than 8°C). Peak of the birthrate
of both species observes in June. In populations of L. stagnalis it is
33,8% of the total number of newborn animals, and in the population
P. corneus – 21,98%. This is due to warming water (17–20°C), slowing
the flow, a dramatic falling in mineralization of water (pumping stations
begin to work). The high birthrate in early summer is not typical for these
animals. It observes in August and rarely in July when hydrological and
hydrochemical conditions are normal. So, reproductive potential of
populations in Inhulets river is maximal when external conditions are
optimal. Hereafter, it gradually decreases, and with the onset of cold
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autumn it minimizes. The mortality of individuals of this year's
generation slightly increases in autumn. It probably caused by the
termination of pumping stations near Snihurivka and rapid deterioration
of the chemical composition of water. Some authors (Miinzinger,
Guarducci, 1988; Pinkina, 2006, 2009) tells that mollusks are the most
sensitive to toxic effects during embryonic and juvenile stages.
Therefore, in these months the percentage of animals last year's
generation is growing and this year's generation is reducing. It is
interesting that this year mortality of shellfish P. corneus is considerably
smaller than L. stagnalis. Obviously young P. corneus compared with L.
stagnalis have better adaptive capabilities. Due to abnormally warm
November (temperature of air – 22°C, and water – 11°C), despite the
unfavorable hydrochemical regime, the number of animals in the
youngest size group (L. stagnalis to 5, P. corneus to 3 mm ) slightly
increased compared with October (L. stagnalis at 4,4, P. corneus to
5,39%).
We have noticed very interesting fact. In layings of both species (in
place of our researches) very often there were capsules with two and
sometimes with three blastemals. Probably, it is the adaptation for energy
minimization for reproduction in the environment with unstable chemical
conditions. In other points of our researches (rivers: Western Bug,
Teteriv and Tjasmin) we find out that twins in layings of L. stagnalis are
rarity, and in layings of P. corneus we never found them. The process of
growth of objects of research is very interesting too. Malacologists of the
20th century have noticed that the arithmetic-mean sizes of shells of some
modern mollusks are much less, than that have been collected some
decades earlier. First of all it concerns representatives of branchial
(Bivalvia, Pectinibranchia) which feel deficiency of oxygen in very warm
water and have different physiological and biochemical infringements
which slow down growth. For L. stagnalis and P. сorneus this fact
doesn't prove to be true. On the contrary, possibility to breathe the
atmospheric air gives them independence from level of oxygen in water
that positively influences on rates of growth of these animals. According
to literary data the maximum height of a shell of L. stagnalis was 50 mm
and diameter of a shell of P. сorneus – 27 mm. In 2010 in Ingulets river
we found L. stagnalis with height of shell 63 mm and P. сorneus with
diameter of it 38 mm. So, temperature, chemical and light regimes are
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important abiotic environmental factors which affecting on reproduction
and determine size and age structure of shellfish populations.
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Melanopsidae (чорнушкові) представлені двома видами –
чорнушкою загостреною F. acicularis (Fẻrussac, 1823) і чорнушкою
крапчастою F. esperi (Fẻrussac, 1823). Вони населяють переважно
річки, рідше – інші проточні водойми Південної Європи, Передньої
і Південно-Східної Азії, а, можливо, також Нової Каледонії і Нової
Зеландії. В Україні вони є ендеміками Дунайсько-Донської
зоогеографічної провінції (Старобогатов, 1970) і поширені у нас
лише у басейнах крупних річок Правобережжя (Дунай, Дністер,
Південний Буг, Дніпро).
Найперші відомості щодо молюсків родини Melanopsidae
України було наведено Е. Ейхвальдом (Eichwald, 1830). У його
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монографії, присвяченій геології, мінералогії, рослинному та
тваринному світові Литви, Волині та Поділля, знаходимо першу
згадку про знаходження тут F. acicularis і F. esperi. Пізніше
густонаселені популяції цих молюсків Ю. Бонковський (Bąkowski,
1891) знайшов поблизу Миколаєва і Жидачева (Львівська обл.). Він
згадує про них у своїй монографії, наголошуючи на тому, що це
звичайні види молюсків для верхів‘я Дністра.
Чорнушкові – група безхребетних тварин, які входять до
складу гідроценозів наших водойм та відіграють велику роль у їх
функціонуванні. Вони являють собою важливу складову кормового
раціону бентосоїдних риб, домашніх та водоплавних птахів. Завдяки
своїй фільтрувальній здатності F. acicularis і F. esperi відіграють
помітну роль у біологічному очищенні прісних водойм від різних за
їх природою і походженням зависів. Нарешті, чорнушки є
облігатними проміжними і додатковими хазяями трематод, які
викликають небезпечні захворювання – трематодози риб, домашніх
і диких водоплавних птахів і ссавців. Виходячи із вищезазначеного
все це має неабиякий теоретичний і практичний інтерес. Що ж
стосується розмноження і морфології кладок чорнушок, то наразі
такі відомості дуже скупі.
В. Анкель (Ankel, 1928) першим відзначив той факт, що
кладки чорнушок крупні. Ці молюски відкладають їх за допомогою
масивного органу, розміщеного у заглибленні з правого боку ноги
(за Дж. Моррісоном (Morrison, 1954) – це овіпозитор). Вони оточені
щільною оболонкою, всередині якої знаходиться яйцеклітини.
Останні, як зазначає цей автор, в свою чергу, мають додаткові
мембрани. Розвиток молюсків відбувається всередині кладок і
триває близько 25 діб. Назовні виходять майже сформовані тварини.
Інші відомості щодо цього до нашого часу були відсутні.
Ці молюски роздільностатеві, з чітко вираженим статевим
диморфізмом: самці і самки одного і того ж віку різняться
загальними розмірами тіла (перші з них дрібніші). Самки
українських популяцій, за нашими спостереженнями, за допомогою
овопозитора відкладають кладки довжиною 2,6 мм. Останні
ясножовтого кольору, вкриті щільною шкірястою оболонкою, як це
є характерним для всіх мезолімничних видів (Старобогатов, 1970).
Яйцеві капсули (в кожній кладці їх по дві) овальної форми. Діаметр
їх становить близько 1 мм і розміщуються вони у світло-жовтій
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сумці (синкапсула) желеподібної консистенції. Капсули відмежовані
одна від одної міжкапсулярними тяжами, які в подальшому
зникають. Яйцеві капсули формуються у верхніх відділах
паліального яйцепроводу. Запліднена яйцеклітина оточується
секретом білкової залози – це білковий матрикс яйцевої капсули.
Він містить всі необхідні для розвитку зародка поживні речовини, а
еластична мембрана капсули захищає від несприятливих умов
середовища. Синкапсульний матрикс утворюється за допомогою
секрету нідаментальної (шкаралупової) залози. Синкапсула має
продовгуватий
відросток,
за
допомогою
якого
кладки
прикріплюються до кам‘янистого субстрату чи водяної рослинності.
Деякі природодослідники вважають, що він є утворенням друзистої
частини яйцепроводу при відкладанні кладок безпосередньо на
субстрат.
Розвиток ембріонів в природі триває до 25 діб, в акваріумах
він тривав приблизно до 23 днів при температурі 20º С. Для
чорнушкових характерний не-пелагічний тип розвитку організму – у
них відсутня личинкова стадія. Молюски залишають синкапсулу
через попередньо сформований отвір у термінальній частині кладки.
Молоді тварини, які тільки що вийшли із кладок, мають три оберти,
довжина черепашки становить 1,7 мм, а її ширина 1,2 мм. Третій
оберт формується одразу ж після виходу молюсків. Тоді ж починає
мінятися форма черепашки і вона набуває темнувато-жовтого
кольору. В подальшому процесі розвитку молюсків витягується
вустя черепашки, формується кут вгорі і наростають один за одним
її оберти. Характерний для дорослих чорнушок коричнуваточервоний пігмент на черепашці у молодих особин спочатку
проявляється дифузно, а потім при довжині 5,0 мм з‘являється
характерний для них малюнок. Ці молюски є реофілами і мешкають
виключно у чистих водоймах із швидкістю течії від 0,01 до 2 м/с,
хоча найчастіше трапляються в тих їх ділянках, де швидкість течії
становить близько 1–1,5 м/с. Чорнушки – тварини оксифільні.
Зазвичай вони віддають перевагу тим біотопам, де оксигенізація
води не менша за 12 мгО2/л. Вони трапляються переважно у
слабкокислому, слабколужному та нейтральному середовищах (рН
4,9–8,1). За нашими спостереженнями, оптимальними для їх
оселення є глибини 0,8 м. Причому ці молюски здійснюють сезонні
вертикальні міграції. В теплі сезони року вони зустрічаються на
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глибинах порядку від урізу води до 0,3–0,4 м. З настанням осінніх
холодів тварини мігрують на глибини до 2 м, де коливання
температури менш відчутні, ніж на мілководді.
Оселяються
чорнушки зазвичай на кам‘янистих та піщано-галькових субстратах.
Багаточисельні популяції їх знаходили у ділянках річок, де є
численними виходи крейдяних і мергелистих порід (р. Горинь,
Тучин Рівненської обл.). Часом F. esperi здатні до фітофільності і
трапляються на зануреній водяній рослинності (рогіз широколистий,
латаття біле). Таке явище ми спостерігали на річці Случ. Ці
молюски – добрі індикатори ступеня забруднення водойм
органічними речовинами, оскільки вони оселяються тільки в βмезосапробній зоні водотоків. З моменту першого знаходження
чорнушок на території України (Eichwald, 1830) і до наших днів
відбулося зменшення загальної кількості їх популяцій, абсолютної
чисельності і щільності населення. Основними причинами такого
різкого зменшення чисельності цих тварин є забруднення води
відходами промислових підприємств, значна зарегульованість стоку
річок і обумовлені цим зміни гідрологічного і гідрохімічного
режимів у біотопах, які були раніше характерними для
чорнушкових. Не виключено, що скоро ці види можуть опинитися в
наступному виданні Червоної книги України.
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДНО–БОЛОТНИХ І
НАВКОЛОВОДНИХ ПТАХІВ ЗБОРІВСЬКОГО РАЙОНУ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка, вул. М.Кривоноса, кафедра
зоології ТНПУ, Тернопіль, 46027 E–mail:snajperd@mail.ru
На дослідженій території протягом 2008–2010 років зафіксовано
40 основних видів птахів, що складає 8,30% від загальної кількості
видів птахів України. Досліджувані види належать до 8 рядів, 10 родин
і 25 родів. Окремі ряди включають таку кількість видів: Норцеподібні
(Podicipediformes) — 4, Лелекоподібні (Ciconiiformes) — 5, Гусеподібні
(Anseriformes) — 9, Соколоподібні (Falconiformes) — 1,
Журавлеподібні (Gruiformes) — 4, Сивкоподібні (Charadriiformes) —
14, Сиворакшеподібні (Coraciiformes) — 1, Горобцеподібні
(Passeriformes) — 2.
З наведених вище даних зрозуміло, що найбільш чисельним є
ряди — Сивкоподібні (33,8%) і Гусеподібні (21,1%), а найменш
чисельно представлені Горобцеподібні (4,6%), Соколоподібні (2,0%) і
Сиворакшеподібні (2,0%).
Період гніздування водно–болотяних птахів дуже розтягнутий
— розпочинається на початку квітня і триває у деяких видів до
початку серпня. Це, очевидно, можна пояснити особливостями
біології видів, їх екологічною пластичністю. У квітні приступають
до гніздування чапля велика біла, чапля сіра, лебідь–шипун,
крижень, чирок–свистунок, лиска, лунь очеретяний. Наприкінці
місяця при сприятливих кліматичних умовах можна фіксувати
виводки чаплі сірої і крижня. Зважаючи на вузьку екологічну
пластичність гуски сірої та спорадичність гніздування на
досліджуваній території цей вид фіксувався лише на прольоті.У
травні з‘являються на гніздуванні білокрилий та білощокий крячки,
а у таких видів, як норці — чорношиїй, сірощокий і великий, бугай,
бугайчик, чапля руда, чирок–тріскунок, чернь червоноголова, чернь
чубата, пастушок, погонич звичайний, курочка водяна, мартин
звичайний, крячок річковий, рибалочка, очеретянки, вівсянка
очеретяна є кладки, тоді як у чаплі великої білої, чаплі сірої,
крижня, гуски сірої, лебедя–шипуна з‘являються пухові пташенята.
Червневі кладки відмічено у таких видів, як норець малий, норець
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чорношиїй, норець великий, чернь чубата, курочка водяна, мартин
звичайний, крячок чорний, крячок річковий, очеретянка велика. У
липні фіксувалися кладки черні чубатої і очеретянки великої.
Досліджувані види відрізняються за тривалістю періоду
гніздування. Протягом квітня воно триває у чаплі сірої, квітня–
травня — норця сірощокого та крижня, травня — у попелюха, лиски
та у червні гніздиться крячок чорний. Період гніздування
затягується і триває до липня включно у черні чубатої, крячка
білощокого та очеретянки великої.
Відмінності у тривалості періоду гніздування обумовлені
такими чинниками: різною віддаллю від місць зимівлі, часом
прильоту, погодними умовами, наявністю відповідних місць для
гніздування, впливом хижаків, що можуть розорювати і знищувати
кладки тощо. У випадку знищення кладок деякі птахи залишають їх
і більше не гніздяться, інші — шукають нові місця для гніздування і
відкладають яйця, що й обумовлює розтягнутість гніздування. Такі
випадки спостерігалися на водоймах с. Бліх і смт. Заложці: чернь
червоноголова і чернь чубата залишали кладки внаслідок розорення
їх вороною сірою.
Такі види, як Botaurus stellaris, Ixinobrychus minitus, Cygnus
olor, Anas platyrhynchos, Circus aeruginosus, Rallus aquaticus, Porzana
porzana, Gallinula chloropus, Fulica atra, Larus ridibundus,
Acrocephalus arundinaceus, Emberiza schoeniclus — гніздяться по всій
території Зборівського району.
Найбільш сприятливими для гніздування птахів є ставки
смт. Заложці. Функціонування їх передбачає заборону випасання
худоби на територіях, що прилягають до ставів, а отже зменшує
турботу птахів, і тим самим забезпечує оптимальні умови для
протікання усіх періодів життєвого циклу, і в першу чергу,
гніздування видів з різною екологічною пластичністю. Незважаючи
на наявність сприятливих місць для розташування гнізд, матеріалу
для їх побудови та достатньої кількості кормів, на ставках с. Ренів,
видова різноманітність гніздових птахів мінімальна, що
пояснюється антропогенним впливом: випасання худоби біля ставів
призводить до порушення спокою птахів та переселення їх в інші
місця. Важливим параметром, що визначає відповідність умов
екологічним потребам видів, є кількість гніздових пар. Стави
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смт. Заложці є місцем створення найбільшої, порівняно з іншими
філіями, кількості гніздових пар 11 досліджуваних видів.
За зовнішнім виглядом гнізда, місцем його розташування та
розмірами можна скласти уяву про ряд важливих сторін біології птахів.
Вивчення конструкції гнізда, будівельного матеріалу, способу
прикріплення гнізд до опори, характеру опори допомагає глибше
зрозуміти форми взаємозв‘язку організму і середовища, а також дає
конкретні дані, необхідні для створення нових штучних гніздівель з
метою приваблювання корисних птахів. При дослідженні гнізд водно–
болотяних та навколоводних птахів вивчалися особливості їх
розташування, форми, побудови, склад гніздового матеріалу. Гнізда
досліджуваних видів птахів бувають різної форми. Деякі птахи
роблять прості гнізда на землі у вигляді маленької ямки, або навіть
відкладають яйця прямо на землю. Із досліджуваних видів птахів
найпростіші гнізда роблять крячки. Однак, ми зустрічали на ставку
у с. Ратищі Зборівського району 10.6.2009 р. нетипове гніздо норця
великого, яке було подібне до гнізда крячка річкового і мало вигляд
неглибокої ямки у залишках рослинності на підвищенні. Складніші
гнізда вимощують травою, листям, мохом, шерстю, пухом, пір‘ям.
Птахи будують гнізда із гілочок різноманітних дерев, стебел та
коренів трав, очерету та інших матеріалів. Гнізда з підстилкою
серед досліджуваних водно–болотяних і навколоводних птахів
роблять крижень, чернь червоноголова, чернь чубата, мартин
звичайний. Однак, 20.5.2008 р. на ставку с. Бліх знайдено не
характерне для черні червоноголової гніздо із плоским лотком, а
яйця лежали на землі під кущем, а 23.6.2009 р. — гніздо у вигляді
невеликої ямки у ґрунті на ставку смт. Заложці. Плавучі гнізда з
водяної рослинності споруджують норці та крячки чорні, а лиски
прикріплюють свої гнізда до водних рослин. Нам доводилось
відзначати гнізда крячка чорного на водоймі смт. Заложці
15.6.2010 р., у яких кладки розташовувалися просто на рясці, а у
Серетському гідрологічному заказнику 10.6.2009 р. знайдено гніздо
крячка річкового, яке було розташоване на дошці, яка плавала.
Більшість птахів, життя яких пов‘язане з деревною рослинністю,
будує гнізда з гілок, стебел, кори, листя, трав, моху та інших
будівельних матеріалів, прикрашаючи і маскуючи їх зовні та
вимощуючи середину м‘якою підстилкою. Наслідком цих зв‘язків є
синхронізація репродуктивного періоду птахів з вегетативним
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розвитком рослин. Найскладніші гнізда у досліджуваних птахів
будують очеретянки. На основі проведених досліджень та
розрахунків нами встановлено, що найбільшою мінливістю трьох
параметрів гнізда характеризуються норець великий і лиска.
Найбільш мінливим діаметр гнізда є у видів — норця великого
(CV=30,60), норця малого (CV=21,30; р0,05), а найменш
змінюється у мартина звичайного (CV=8,20; р0,001) і лиски
(CV=11,45); висота гнізда — лиски (CV=29,50), мартина звичайного
(CV=17,67), а менш варіює у крячка чорного (CV=3,56) і норця
чорношийого (CV=4,72; р0,001); діаметр лотка — норця великого
(CV=12,87; р0,001), лиски (CV=11,75), менше змінюється в норця
чорношийого (CV=3,65; р0,001) і мартина звичайного (CV=4,41;
р0,001); глибина лотка — лиски (CV=6,49), норця великого
(CV=4,84), а найменш варіює у мартина звичайного (CV=2,33;
р0,001) і крячка чорного (CV=2,68; р0,001). Слід підсумувати, що
варіативність показників гніздобудування у представників одного і
того ж виду свідчить про добре виражену екологічну пластичність. Для
видів, гнізда яких знаходяться у доступних місцях та під загрозою
розорення ворогами, важливо володіти широкою екологічною
пластичністю. Природній добір у цих птахів, напевно, йде у напрямку
формування пластичності гніздобудівельного інстинкту, а не його
консервативності.
Стрижак Р.М., Вовк Н.І.
ВИРОЩУВАННЯ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ
ТОВСТОЛОБІВ У ІРКЛІЇВСЬКОМУ РИБОРОЗПЛІДНИКУ
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
03041 м. Київ вул. Генерала Родімцева 19,
Shovgor@bigmir.net
Державне підприємство «Іркліївський риборозплідник
рослиноїдних риб» є повносистемним господарством, яке
спеціалізується на вирощуванні рибопосадкового матеріалу
рослиноїдних риб для зариблення Кременчуцького водосховища для
боротьби із синьо−зеленими водоростями та поповнення рибних
запасів. Розташований риборозплідник на лівому березі мілководної
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зони Кременчуцького водосховища в гирлі струмка Іркліїв поблизу
с.Скородистик Чорнобаївського району Черкаської області, у
лісостеповій зоні рибництва України. Гідрохімічний склад води
ставів ДП «Іркліївський» риборозплідника залежить від джерела
водопостачання
−
Кременчуцького
водосховища,
яке
характеризується малою проточністю. Повна зміна води відбувається
2−4 рази на рік. За вмістом біогенних та органічних речовин
Кременчуцьке водосховище є евтрофним. Високий ступінь
забезпечення сполуками азоту й фосфору зумовлює інтенсивний
розвиток синьо−зелених планктонних водоростей. Восени при
відмиранні водоростей якість води погіршується. Господарство
повноцінно використовує 1240 га території, площа водного дзеркала
ставів становить 1159 га. На цій території розміщено 49 ставів різного
призначення. Вода каналом із Кременчуцького водосховища
надходить через спеціальні касетні гравійні фільтри для запобігання
потраплянню до ставів смітної риби тощо. Водопостачання і
спорожнення ставів здійснюють примусово за допомогою двох насосних
станцій. Проектом реконструкції риборозплідника були передбачені
перехід від монокультури рослиноїдних риб на вирощування їх у
полікультурі з коропом для повнішого використання природної
кормової бази. Технологічний процес заводського відтворення
білого та строкатого товстолобиків у господарстві відповідає
нормативним
вимогам,
висока
біотехнологічна
культура
працівників забезпечує сприятливу іхтіопатологічну ситуацію та
ефективне вирощування риби. Підготовка вирощувальних ставів у
господарстві включає: дискування дна, внесення органічних добрив
(гною), підсівання віко−вівсяної суміші, обробку вапняним молоком
(60 кг/га за сухою масою). Щільність посадки малька товсто лобів −
37,0 тис. езк/га. Вирощування цьоголіток проводили на природній
кормовій базі. Для підгодівлі використовували свіжоскошену траву, а
при вирощуванні в поліккультурі з цьоголітками коропа − і
кормосуміші власного виробництва. При вирощуванні в полікультурі
рибо- посадкового матеріалу білий
товстолобик складав 40%,
строкатий товстолобик – 20%, короп − 30%, білий амур − 10%.
Вирощування дволіток в ДП «Іркліївський риборозплідник
рослиноїдних риб» здійснюється у вирощувальних ставах ІІ порядку
за щільності посадки від 6,3 до 17,0 тис. екз/га. Приріст у білого та
строкатого товстолобиків в кінці сезону залежав від щільності посадки і
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в середньому становив 350 г (білий товстолобик) та 650 г (строкатого).
Частину дволіток (з середньою масою не менш 350 г) вселяли у
Кременчуцьке водосховище, а частину використовували як посадковий
матеріал для вирощування триліток. Іркліївський риборозплідник
рослиноїдних риб − господарство благополучне щодо інвазійних та
інфекційних хвороб риб. В господарстві дотримуються
технологічних вимог при відтворенні та вирощуванні риби, чітко
налагоджена система профілактичних заходів, що дозволяє
вирощувати якісну рибну продукцію, у тому числі і якісний
рибопосадковий матеріал.
Література:
1.
Балан А.И., Балтаджи Р.А., Иванов И.Г., К вопросу о
совершенствовании
биотехники
воспроизводства
растительноядных рыб // Итоги и перспективы рыбохозяйственного
использования растительноядных рыб: Тезисы докладов VIII
Всеоюзного совещания, сентябрь 1977. − К.: «Наукова думка», 1977.
– С.24 - 26.
2.
Белоусов А.Н. Искусственное производство − основной
источник пополнения рыбных запасов // Рыбоводство и рыбное
хозяйство − М.: 2006, № 2. − С. 8−12.
3.
Балтаджи Р.А.. Результаты научно-исследовательских работ
по
воспроизводству
и
хозяйственному
использованию
растительноядных рыб в водоемах Украины // Рибне господарство −
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Шатковська О.В.
ДИНАМІКА ЗМІНИ ІНДЕКСІВ ТАЗОВОЇ КІНЦІВКИ В
ОНТОГЕНЕЗІ ПТАХІВ РІЗНИХ АДАПТИВНИХ ГРУП.
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б. Хмельницького, 15, Київ-30, 01601 Україна. E-mail:
timid@ukr.net
Біологія виду, включаючи середовище існування, спосіб
добування їжі, особливості пересування у просторі взаємопов‘язані
з розмірами організму, співвідношенням окремих частин тіла і в
першу чергу органів локомоції. Нами проведено дослідження
динаміки зміни проксимального (відношення довжини гомілки до
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довжини стегна) і дистального індексів (відношення довжини стопи
до довжини гомілки) тазової кінцівки (терміни приведено за Л.П.
Познаніним (Познанин, 1979) в онтогенезі птахів різних
адаптивних груп.
Дослідження проведено на ембріонах грака
(Corvus frugilegus), ластівки берегової (Riparia riparia), перепілки
японської (Coturnix japonica), мартина сріблястого (Larus argentatus).
Для постембріонального періоду крім вище вказаних видів птахів
досліджувались пташенята ворони сірої (Corvus Corax), сороки (Pica
pica), кібця (Falco vespertinus), боривітра звичайного (Falco
tinnunculus), сови вухатої (Asio otus). Серед досліджених видів
птахів можна виділити декілька адаптивних груп на основі
переважання того чи іншого типу локомоції в дефінітивному стані: з
«наземним» типом локомоції (перепілка), птахів, у яких майже в
однаковій мірі задіяні грудні і тазові кінцівки (грак, мартин, ворона,
сорока) і птахів «польоту» (ластівка, кібець, боривітер, сова).
Дослідженням був охоплений період онтогенезу починаючи з 38
стадії ембріогенезу (початок плодового періоду) і до кінця
постембріогенезу. У ембріонів і пташенят знімались морфометричні
показники (маса тіла, довжина плеча, передпліччя, кисті, стегна,
гомілки, стопи). Довжина скелета кінцівок визначалась шляхом
підсумування довжин елементів стило-, зейго- і автоподія. В
результаті проведеного дослідження встановлено, що в плодовому
періоді ембріогенезу у більшості досліджених видів птахів
спостерігається збільшення проксимального індексу тазової
кінцівки, дистальний індекс в незначній мірі знижується. Натомість
у перепілки відмічено збільшення дистального індексу. Протягом
плодового періоду ембріогенезу у більшості досліджених видів
птахів показник проксимального індексу тазової кінцівки залишався
більшим, ніж показник дистального індексу. В середньому на
початку плодового періоду проксимальний індекс становив 1,3,
дистальний – 1,2; наприкінці плодового періоду відповідно 1,4 і 1,3.
Виключенням є перепілка: показники проксимального індексу
протягом означеного періоду були менші, ніж показники
дистального індексу. У перепілки показники індексів кінцівок
найбільш відрізнялись від показників інших видів птахів. На
початку плодового періоду проксимальний індекс був найнижчий
(1,18), наприкінці цього періоду найвищим був показник
дистального індексу (1,5). Значне збільшення дистального індексу
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тазової кінцівки у перепілки пов‘язане з активним ростом стопи і
порівняно малими розмірами гомілки. Відносні розміри стопи на
кінець ембріогенезу у перепілки найбільші, а гомілки найменші
серед досліджених птахів. Значне збільшення дистального індексу
тазової кінцівки в ембріогенезі, ймовірно, пов‘язане з підготовкою
тазової кінцівки до функціонування відразу після вилуплення.
Стосовно динаміки зміни індексів тазової кінцівки в
постембріогенезі відомо, що у дрібних нагніздних птахів
проксимальний і дистальний індекси задньої кінцівки в процесі
розвитку зазвичай збільшуються: перший більше, другий менше.
Птахи, що активно пересуваються по землі, мають, більш подовжені
відділи задньої кінцівки, ніж ті що, лазять і «птахи польоту»
(Познанин, 1979). Нами цей висновок підтверджується частково. У
досліджених видів птахів проксимальний індекс тазової кінцівки
дійсно змінюється більш суттєво, ніж дистальний. У більшості
досліджених видів проксимальний індекс збільшується, дистальний
майже не змінюється. Якщо розглянути детальніше по видам, то
незначне зменшення дистального індексу спостерігається у кібця,
боривітра, грака, ворони і сороки, натомість незначне збільшення –
у сови, ластівки. Виключення складає перепілка, у якої знижується
як проксимальний, так і дистальний індекси.Чіткої залежності між
показниками індексів тазової кінцівки і адаптацією до певного типу
локомоції встановити не вдалося. Лише у перепілки, як у птаха з
виводковим типом розвитку і переважанням наземного типу
локомоції, в кінці ембріогенезу спостерігається значне збільшення
дистального індексу, що пов‘язано з активним ростом стопи, який,
на нашу думку, є свідченням підготовки тазової кінцівки до
функціонування відразу після вилуплення. У більшості видів
показники індексів тазової кінцівки перекриваються. Ймовірно, як
вважав
Л.П.
Познанін,
це
пов‘язано
з
більшою
мультифункціональністю тазової кінцівки в порівнянні з крилом.
Шевердюкова А. В.1, Мерзликин И. Р.2
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ УЖА ОБЫКНОВЕННОГО
NATRIX NATRIX (OPHIDIA, COLUBRIDAE)
1
Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины,
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ул. Б. Хмельницкого 15, Киев, 01601 Украина. E-mail:
hstramontana@gmail.com
2
Сумский государственный педагогический университет им. А.
С. Макаренко, ул. Роменская, 87,Сумы, 40002 Украина. E-mail:
mirdaodzi@gmail.com
Исследования проводились на беременных самках,
отловленных в июне 2010-2011 годов на берегу лесного пруда в окр.
с. Вакаловщина Сумского района Сумской области.
Всего было отловлено и исследовано 12 беременных самок
длиной тела 61-90 см.
Самок содержали до тех пор, пока они не отложили яйца.
После этого все самки были выпущены на места отлова.
Отложенные яйца помещались в увлажненный вермикулит.
Проведена морфометрическая обработка 128 яиц из 10
кладок. Были сняты следующие морфометрические показатели яиц:
длина (L.), ширина (d.) и индекс L./d. Результаты измерений
обработаны в программе Statistica 6.0 с помощью описательных
статистик и корреляции Пирсона.
По нашим полевым наблюдениям самки, длина тела которых
достигает 90 см и больше, откладывают яйца значительно раньше –
до середины июня – и могут преступать к повторному спариванию.
В середине июня мы отловили 6 крупных самок, которые уже
отложили яйца, а 17.06 2011 г. мы наблюдали спаривавшуюся самку
длиной не менее 90 см. Более молодые самки делают кладку в
период с третьей декады июня по вторую декаду июля.
Самки переставали кормиться за 14-17 дней до откладки
яиц. За весь период беременности самки линяют не менее двух раз.
В наших исследованиях первая кладка появилась 16 июня,
последняя – 11 июля.
В теле самки эмбрионы проходят 27 стадий нормального
развития. Во всех случаях откладка яиц начинается, когда эмбрионы
находятся на 27 стадии развития в соответствии с таблицей
нормального развития, разработанной Цером (Zehr, 1962).
В кладке насчитывали от 9 до 22 яиц (в среднем 14).
Вычислена положительная корреляция между показателями
длины тела самки и количеством яиц в кладке (r = 0,79; p<0,01).
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Получены следующие морфометрические показатели яиц: L.
23,0-38,0 (27,95+0,24); d. 13,0-20,5 (16,89+0,15); L./d. 1,38-2,23
(1,66+0,014).
Корреляционный
анализ
показал
отрицательную
зависимость между длиной тела самки и средним значением длины
яиц в кладке (r = - 0,66; p<0,05). Выявлена положительная
корреляция между средней длиной и средней шириной яиц в одной
кладке (r = 0,92; p<0,01).
Количество и размеры яиц не всегда коррелируют с длиной
тела самки. Отмечено несколько случаев увеличения числа яиц
вследствие уменьшения их длины. Так, например, самка длиной
тела 90 см отложила 19 яиц (L. 30,97+0,51; d.19,13+0,14; L./d.
1,62+0,034), а самка длиной тела 82 см отложила 22 яйца (L.
26,12+0,55; d.15,42+0,27; L./d. 1,7+0,06).
Количество замерших эмбрионов в теле самки еще до
откладки яиц отмечено у 7 (31,8%) из 22 самок и достигало от 6,6%
до %22,2% в одной кладке.
Смертность эмбрионов после откладки яиц отмечена в 5
случаях (22,7%) и колебалась от 10 до 50 % в одной кладке.
Максимальное значение общей эмбриональной смертности – 55,9%.
В увлажняемом вермикулите при температуре 30°С
продолжительность инкубации яиц составила 30-31 день.
Интервал проклевывания между первым и последним
эмбрионом одной кладки – около 12 часов. После проклевывания
молодые особи еще до 12 часов остаются в яйцевых оболочках до
полной инвагинации кишечника, после чего покидают их.
Литература:
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Формування основ стійкого розвитку держави потребує
визначення головних напрямків збалансованої природоохоронної
політики та раціонального природокористування. Актуальним
питанням сьогодення стають проблеми оздоровлення оточуючого
середовища і відновлення природних об'єктів, в тому числі й
водойм. Але це неможливо без комплексного вивчення їх стану,
процесів, що відбуваються в них, основних джерел забруднення та
причин виникнення негативних явищ в їх гідроекосистемах.
1.1. Екологічний паспорт - форма забезпечення
регламентованого та раціонального використання водойм
комплексного призначення
Комплексний екологічний паспорт водойми – науковотехнічний документ, що включає дані про основні параметри, які
необхідні для здійснення оперативного контролю за екологічним
станом водного об'єкту. В зв‘язку з цим екологічна паспортизація
природного об‘єкту є одним із ефективних і перспективних заходів
охорони навколишнього природного середовища. Екологічні
паспорти дають змогу зробити аналіз екологічного стану водного
об‘єкту та навколишнього природного середовища в регіоні, що
його оточує. Створення екологічного паспорту природного об‘єкту
− це одна із форм екологічного контролю за внутрішнім
прісноводним комплексом України.
Закон України «Про екологічну експертизу» (1995 р.) одним
з основних принципів екологічної експертизи виділяє принцип
гарантування безпечного для життя і здоров‘я людей оточуючого
природного середовища і принцип екологічної безпеки,
територіально-галузевої та економічної доцільності. Принципіально
важливим вважається те, що при визначенні показників екологічної
безпеки виділяють два аспекти її розуміння:
1. Безпека об‘єктів, що здійснюють вплив на оточуюче
середовище (об‘єктом може виступати промислове підприємство
або ж увесь народногосподарський комплекс регіону).
2. Безпека територій, під якою розуміють безпеку реципієнтів
техногенних навантажень, розташованих на певній території.
У якості реципієнтів виступають окрема людина,
матеріальний об‘єкт, природний комплекс нижчого таксономічного
рівня або ж у цілому популяція людей, система матеріальних
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об‘єктів, комплекс екосистем регіону. Звідси очевидна
переорієнтація еколого-економічного аналізу в сторону більш
глибокого дослідження регіональних аспектів, коли екологічна
безпека територій ототожнює екологічну безпеку локального
виробничого об‘єкту. Цим самим закладені основи для обліку
регіональних складових експертних оцінок, хоча механізм реалізації
такого підходу ще недостатньо розроблений.
В рамках концепції екологічної безпеки аналіз впливу
локального промислового або іншого підприємницького об‘єкту
попереджається обліком та дослідженнями попередніх багаторічних
забруднень і визначеннями стійкості досліджуваних екосистем, що
мають свої параметри самовідновлення. Це дозволяє знизити
ймовірність появи неочікуваного синергійного ефекту від
привнесення нових забруднень (тут під синергійним ефектом
розуміється комплексний вплив кількох факторів, коли загальний
ефект виявляється іншим, ніж при впливі кожного фактора окремо).
При аналізі природно-ресурсного потенціалу необхідно
виходити з оцінки регіонального екологічного балансу, розглядаючи
цей потенціал не лише як базис для розвитку продуктивних сил, але
й як складову частину екосистеми. Стан підземних і поверхневих
вод необхідно аналізувати виходячи з їх регіонального балансу. Тут
перспективним є басейновий метод оцінки в комплексі з
натуральними та вартісними характеристиками об‘ємів вилученої
води для комунальних та виробничих потреб. Наступним рівнем
нормативно-правового забезпечення екологічної безпеки є
нормативи, правила, керівництва, що регламентують порядок
проведення оцінювання, структури і утримування підсумкових
документів оцінки екологічної безпеки. Стандартизація забезпечує
відповідність
вимогам
нормативних
документів
актам
законодавства, гарантує гармонізацію з міжнародними документами
і, за необхідності, з національними стандартами інших держав,
забезпечує взаємозв‘язок і погодженість документів усіх рівнів.
В зв‘язку з тим, що у відповідності з Декретом Кабінету
міністрів України від 10. 05. 1993 р. «Про стандартизацію і
сертифікацію» державні стандарти розробляються лише на
організаційно-технічні і загально технічні об‘єкти, подальша
конкретизація вимог охорони оточуючого середовища і методів їх
реалізації здійснюється через нормативи, регламенти, правила,
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керівництва, які утворюють необхідний рівень нормативно-правової
системи. Вони містять конкретні кількісні та якісні вимоги до
окремих видів діяльності, методи їх реалізації та контролю.
Нормативно-правова система відкрита і постійно поповнюється
новими документами. При цьому велике значення має плановість
розробки тих або інших документів,оскільки система лише тоді
починає працювати, коли здійснюються три компоненти:
1)
сформульовані вимоги до об‘єкту стандартизації;
2)
встановлені способи (шляхи) реалізації цих вимог;
3)
визначені методи контролю за виконанням цих
вимог.
Комплексна паспортизація водойм прісних водойм України
конче необхідна для впорядкування діяльності господарств різного
ступеня власності для забезпечення вирощування екологічно чистої
рибної продукції та збільшення її кількості. Необхідно відмітити,
що паспортизація водойм повинна затонути всі прісні водойми на
теренах України. Однак, слід розрізняти різні типи паспортизації та
підходи до їх створення в залежності від типів водойм. Останні
можна розділити на наступні групи:
1. Водойми урбанізованих територій (рекреаційні,
декоративні, зливові, технічні - для пожежогасіння та інших цілей).
2. Рибогосподарські водойми.
3. Водойми природоохоронних територій (національні
парки, заповідники, ландшафтні парки, заказники і т.д).
Перелік водойм різного призначення для проведення
паспортизації може бути продовжений в залежності від типу
водойми та певних цілей і задач щодо її експлуатації. Екологічний
паспорт водойми є комплексом даних, виражених через систему
показників, що відображають екологічний стан водойми відповідно
до норм охорони вод і вимог до рекреаційних зон. Основою для
розробки екологічного паспорта водойми є дані комплексного
гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного, ландшафтноекологічного і санітарно-бактеріологічного обстеження, отримані
компетентними організаціями. Порядок заповнення і ведення
екологічного паспорта водойми визначається методичними
рекомендаціями, що є складовою частиною екологічного паспорта.
Відповідно до п.5.9 «Правил охорони поверхневих вод»
(1991), відомості, що містяться в екологічному паспорті водойми, є
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складовою частиною екологічного паспорта території (району,
області, міста).
Комплексний екологічний паспорт водойми розробляється
водокористувачем або по його замовленню науковими установами.
Він не замінює і не відміняє діючі форми і види державної звітності.
Періодичність заповнення комплексного екологічного паспорта
водойми визначається користувачем залежно від екологічної
ситуації, що виникає в тому, чи іншому випадку.
Відповідно до вищевикладеного, в екологічному паспорті
повинні бути відображені наступні основні відомості:
а) природно-географічна характеристика акваторії і прилеглої
території водозбірного басейну;
б) гідрографо-гідрологічна характеристика водного об'єкту;
в) гідрохімічна характеристика водного об'єкту;
г) гідробіологічна характеристика водного об'єкту;
д) рекомендації по відновленню та збереженню оптимального
екологічного режиму водного об'єкту;
є) план-графік заходів щодо відновлення і збереження
оптимального екологічного стану водного об'єкту.
Шепель А.И., Мазунин М.А.
ОРНИТОФАУНА ПРУДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Пермский государственный университет. 614990, Россия,
г.Пермь, ул.Букирева, 15; shai53@mail.ru
На территории Пермского края находится около 500 прудов
общей площадью более 100 км2. С орнитологической точки зрения
наибольший интерес представляют старые и крупные водоемы с
богатой водной и береговой растительностью, такие как
Нытвинский, Суксунский, Павловский и Очерский пруды.
Нытвинский создан на р.Нытве в 1756 г. Его длина 9 км,
ширина 1,5 км, средняя глубина 3 м, площадь зеркала около 10 км².
В пруд впадают 9 мелких рек (Тауссон, 1947; Соболева и др., 2002).
Водная растительность в средней части водоѐма представлена
отдельными куртинами из камыша и рогоза, в верхней
формируются сплошные заросли, образующие сплавины.
Растительность по берегам состоит, в основном, из кустарников, с
южной стороны есть небольшие фрагменты смешанного леса.
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Суксунский функционирует с 1739 г. Его длина более 3 км,
средняя ширина 1 км, средняя глубина 3 м, площадь водного
зеркала около 3 км². Северные берега – низкие заболоченные,
южные – высокие глинистые. Питается рр. Советянкой и
Кисилевкой, а также ручьем Ключи (Тауссон, 1947; Соболева и др.,
2002). В южном углу находится мелководное пространство которое
в летний период сильно зарастает и подтопленный участок
мелколесья. Подобные участки, покрытые в летнее время водной
растительностью, расположены практически по всему северозападному берегу и верхней части пруда.
Павловский расположен на рр. Очер и Малая Озерная,
существует с 1817 г. Длина 4 км, средняя ширина около 1 км,
глубина 2-9 м, водное зеркало 3 км². Берега и прилегающая
территория залесены, верхняя треть представляет собой сплавины и
заросли тростника и рогоза (Тауссон, 1947; Соболева, , 2002).
Очерский создан в 1761 г. Протяженность его составляет 7
км, средняя ширина около 1 км, глубина 2-11 м, площадь зеркала
свыше 4 км². В пруд впадают 4 небольших речки, береговая линия
сильно изрезана и имеет ряд больших заливов в местах впадения
речек. Водная растительность развита слабо, сплавин мало, в
верховьях обширные заросли болотного хвоща.
Систематические исследования на водоѐмах проводились в
гнездовой период, начиная с 2001 г.
Всего на прудах за всѐ время исследований отмечено 36
видов водоплавающих и околоводных птиц, среди которых
наибольший интерес представляют следующие.
Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Впервые на
гнездовании найдена в 80-х годах прошлого века на Кишертских
озерах (Лапушкин и др., 1995). В настоящее время на Нытвинском
пруду регулярно гнездится 10-12 пар, на Суксунском 2-5.
Большая поганка (Podiceps cristatus). До середины ХХ
века считалась редкой птицей Пермского края (Ушков, 1927;
Воронцов, 1949; Ананьин, 1959), в настоящее время стала самой
обычной из поганок. Наиболее крупные колонии находятся на
Нытвинском (200 пар) и Суксунском (120) прудах.
Большая выпь ( Botaurus stellaris). На всех
рассматриваемых прудах гнездится 2-3 пары.
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Малая выпь (Ixobrychus minutus). На широте г.Перми
проходит северная граница ареала, но во второй половине ХХ в.
достоверных находок этого вида на территории края нет. Имеются
лишь две регистрации птиц, в 2004 г. на Нытвинском и 2010 г. на
Павловском прудах
Лебедь-шипун (Cygnus olor). Ранее на территории
Пермского края так же как и всего Волжско-Камского региона, птиц
не наблюдали (Артемьев, Попов, 1977). Первые регистрации
отдельных особей в Прикамье были отмечены в 1982 г. (Шепель и
др., 1987). В 2004 г. найдено гнездо c кладкой из 2-х яиц на
Павловском пруду, на Суксунском в 2009 г. была пара с 2-мя
птенцами, в 2010 г. с 7-ю, в 2011 г. две пары с 4-мя и 6-ю.
Серая утка (Anas strepera). Гнездится только на Суксунском
пруду, в разные годы находили гнезда и наблюдали 5-8 выводков.
Свиязь (Anas penelope). На гнездовании встречается
преимущественно в северной половине области, в то же время на
Нытвинском пруду гнездятся 8-10 «пар», на Суксунском – 6-8.
Красноголовая
чернеть
(Aythya
ferina).
Первые
наблюдения птицы относятся к началу 70-х годов ХХ века (Шепель
и др., 1981). В настоящее время 2-4 «пары» гнездятся на
Нытвинском пруду, 4-6 – Суксунском. В выводках 6-7 птенцов.
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). В 80-е годы прошлого
столетия считалась обычным гнездящимся видом только северной
части области (Болотников, Еремченко, 1989; Птицы Прикамья,
1990). В настоящее время она является наиболее обычной нырковой
уткой края, встречается практически на всех прудах, особенно
многочисленна на Суксунском (50-60 выводков и гнезд) и
Нытвинском (40-50).
Пастушок (Rallus aquaticus) и погоныш-крошка (Porzana
pusilla) впервые отмечены на мелководьях Воткинского
водохранилища в 2002 г. (Казаков и др., 2003). В настоящее время 23 пары гнездятся на Нытвинском пруду. На Очерском численность
крошки составляет 8-10 пар.
Камышница (Gallinula chloropus). В Прикамье появилась в
середине 80-х гг. прошлого века (Шепель и др., 1981). В последнее
время на Павловском пруду гнездится 6-8 пар. На Нытвинском
пруду находятся самые крупные колонии малой (Larus minutus) –
30-40 пар и озѐрной чаек (L. ridibundus) – более 500 пар, а также
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чѐрной (Chlidohias niger) –80-100 пар и речной крачек (Sterna
hirundo) – 100-150 пар. Обычными, но немногочисленными
являются кряква (Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (A. crecca)
и чирок-трескунок (A. querquedula). Не каждый год встречаются
шилохвость (A. acuta) и широконоска (A. clypeata).
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Яненко В.О., Лопарев С.О.
ОСОБЛИВОСТІ КОРМОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ
ПАР ЯСТРУБА ВЕЛИКОГО (ACCIPITER GENTILIS L.) У
ГНІЗДОВИЙ ПЕРІОД.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ННЦ «Інститут біології», кафедра зоології. 01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64. BAGGIRR@gmail.com
Яструб великий (Accipiter gentilis L.) здавна привертав увагу
орнітологів, мисливців і сокольників. Після заборони прямого
переслідування людиною хижих птахів у середині 1960-х років
чисельність ряду видів, включаючи яструба великого, стала
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зростати. Як результат швидкого зростання чисельності в
антропічному середовищі постає проблема кормової спеціалізації та
її різноманітності. При збідненому різноманітті здобичі яструб
великий може переходити на «вузькоспеціалізоване харчування»,
найчастіше у таких випадках, як вже зазначалося в літературі,
жертвами яструба стають домашні голуби, граки, домашні кури.
Відповідно постало завдання дослідити та проаналізувати харчову
спеціалізацію яструба великого під час гніздового періоду.
Дослідження кормової спеціалізації яструба великого
проводилися у Середньому Придніпров‘ї з 1970-их до 2011 р. на
прикладі пар з різних біотопів як на заплавних, так і на плакорних
мало змінених та антропічно перетворених територіях. Характер
формування спеціалізації найповніше досліджено у гніздової пари в
Черкаській області. Щодо цієї пари дослідження тривали з кінця
березня (утворення пари) і до кінця серпня, коли молоді особини
розпочинали самостійне полювання. Гніздо було знайдене у дубовокленовому насадженні терасного типу на клені на висоті 10-12 м. На
території насаджень площею 10 га за період дослідження було
зібрано та визначено 46 залишків жертв. Залишки здобичі
розміщувалися у середньому на відстані 100-120 м від гнізда
(найбільша відстань знайдених залишків – 300 м, найближча – 40 м).
Основу раціону яструба великого складали птахи, а саме: голуб
сизий (Columba livia Gmelin), припутень (Columba palumbus L.),
горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto Frivaldszky), дятел великий
(Dendrocopus major L.), грак (Corvus frugilegus L.), сова сіра (Strix
aluco L.), а також домашні голуби (33%), домашні кури (15%) та
домашня форма мускусної качки (4%). Були також зафіксовані вдалі
полювання обох птахів цієї пари на домашнього голуба. Самець
здіймав голуба із голуб‘ятні, а самка тим часом сиділа у засідці
неподалік. Коли якась особина відбивалася від зграї, вона легко
брала її і пара поверталася до гнізда. У період, коли молоді особини
підростали, неподалік гнізда нами були знайдені залишки жертв,
виключно рештки голубів (голуба сизого та домашніх породних
голубів). Це свідчить про те, що пара перейшла на
вузькоспеціалізоване живлення. За час, поки молоді особини не
розпочали самостійно харчуватися, біля гнізда було знайдено та
визначено 26 залишків голубів, 15 – домашніх породних голубів, 11
– голубів з напівдикої популяції.
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Як приклад формування індивідуальної спеціалізації у серпні
нами спостерігалося невдале полювання молодого яструба на
домашніх голубів. Спроби полювання повторювалися декілька днів.
Цей факт може свідчити про те, що молода особина набула від
батьків вузьку харчову спеціалізацію саме на даний вид корму.
Проте невдалі спроби полювання на цей вид здобичі могли змусити
молодь у подальшому шукати легшу здобич.
Найчастіше спеціалізація у пар, або навіть окремих птахів з
пари виникає як наслідок оселення в певному біотопі. Так, у двох
пар, які гніздувалися на узбережжі Київського водосховища, була
виявлена спеціалізація до здобування сивкоподібних (15 з 21 та 6 з
11 об‘єктів). Головним чином це були мартини (Larus ridibundus L.)
та крячки, хоча у цих пар у здобичі було виявлено молодого
очеретяного луня (Circus aeruginosus L.), зайця (Lepus europaeus
Pallas), ондатру (Ondatra zibethicus L.) і водяну полівку (Arvicola
amphibius L.) за повної відсутності голубів та воронових (крім одної
особини сойки (Garrulus glandarius L.)). Майже така ж сама
спеціалізація спостерігалася у яструбів з лівобережжя Канівського
водосховища, хоча тут окрім мартинів (5), основу живлення
складали лиска (Fulica atra L. – 3 особини), водяна курочка
(Gallinula chloropus L. – 3) та кулики (3), але так само у здобичі були
відсутні голуби, а з воронових – лише по одному екземпляру сойки
та сороки (Pica pica L.). Подібна спеціалізація виявлена також у
пари, що гніздилася на 10 кілометрів нижче за течією від гирла Росі.
У здобичі цієї пари мартинів було менше і вони були представлені
мартином жовтоногим (Larus cacchinans Pontoppidan – 4 особини) та
сивим (Larus canus L. – 2). Крім цих видів пара здобувала крижнів
(Anas platyrhynchos L. – 3), великих бакланів (Phalacrocorax carbo L. –
3), лисок, водяних курочок та деякі інші види.
Але не завжди спеціалізацію викликає мешкання у певному
біотопі та наявність характерної здобичі. Наочним прикладом може
бути досить тривале (1987-1993 рр.) співіснування поблизу
Канівського природного заповідника пар з різною мисливською
спеціалізацією. Одна з пар неподалік садиби, незважаючи на зміну
місця гніздування та самки, довгий час залишалася «курокрадами».
Так, у гніздовий період 1988 р. з виявлених 18 залишків кормових
об‘єктів 12 були молодими свійськими курами, а в цілому у цей рік
із садиби яструбами було взято понад 25 курей. Крім цього за цей
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час пара здобула одного молодого крука (Corvus corax L.), двох
сойок, одну кільчасту горлицю, одного чорного дрозда (Turdus
merula L.) та одного сирійського дятла (Dendrocopos syriacus
Hemprich et Ehrenberg). Інша пара, гніздо якої розміщувалось біля
Тарасової гори,впродовж багатьох років спеціалізувалась майже
виключно на сірій вороні (Corvus cornix L.), для здобування якої
обидва птахи часто перелітали на заплаву лівого берега Дніпра. В
цілому на кормових столиках цієї пари було знайдено залишки
близько 50 ворон, а, наприклад, в 1993 р. з 34 свіжих залишків
здобичі 29 належали сірій вороні, хоча у них серед здобичі були і
сизий голуб, і припутень, і сіра куріпка (Perdix perdix L.), але зовсім
не було свійських курей, незважаючи на те, що садиби з
пташниками були не далі ніж за 700 м від гнізда.
Те, як може виникнути уподобання або відраза до певної
здобичі, показує таке спостереження: молода особина мисливського
яструба, при напуску на жовтоногого мартина дістала істотну відсіч
і мало не потонула. В подальшому ця самка уникала атак як на
мартинів будь-яких видів, так і на білих та світлих голубів, хоча, як
правило, ефективно впольовувала великих і сильних птахів, таких
як сіра ворона, крижень, фазан (Phasianus colchicus L.), а також не
вагаючись ловила голубів іншого забарвлення.
Таким чином, зараз серед особин гніздових популяцій
великого яструба поширені кормові спеціалізації до певних видів та
груп птахів. У ряді випадків це пов‘язане з мешканням та
полюванням у певних екосистемах, в інших випадках – зі
стереотипом живлення звичною здобиччю батьків, а іноді – зі
звичками, набутими власним досвідом.
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ПІДСЕКЦІЯ ІХТІОЛОГІЇ
Алексієнко М.В., Кича Є.В.
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА РОЗПОДІЛ МОЛОДІ РИБ НА
МІЛКОВОДДЯХ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ КИЇВСЬКОГО
ВОДОСХОВИЩА
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННЦ «Інститут біології»,
01017, Київ-17, Володимирська 64.
Особливості розподілу та поведінки молоді риб у
прибережній зоні на мілководдях завжди мали велике значення для
прогнозування майбутніх уловів промислових видів риб. Виконана
робота є складовою частиною багаторічних моніторингових
гідробіологічних досліджень кафедри зоології ННЦ «Іиститут
біології», метою якої було дослідити видовий склад та розподіл
молоді риб на мілководдях верхньої частини Київського
водосховища. Матеріал збирали в травні, липні та у вересні 20092010 рр. на двох базових та трьох проміжних стандартних станціях
лівого та правого берегів Київського водосховища, згідно
запатентованої методики (Трохимець, 2010). На правому березі
роботи проводили біля села Апачічі (базова станція I, N 51013.187‘ E
30019.971‘), біля поселення Оташєво (проміжна станція №1, N
51011.990‘ E 30023.582‘) та в районі Страхолісся (проміжна станція
№3, N 51004.051‘ E 30023.448‘), а на лівому березі - біля села
Сорокошичі (базова станція IІ, N 51011.791‘ E 30035.174‘), біля
поселення Жемчужне (проміжна станція №2, N 51001.537‘ E
30034.783‘) та в районі Садових ділянок (проміжна станція №4, N
50055.637‘ E 30033.606‘).
Матеріал збирали за допомогою малькової волокуші
довжиною 4 м та висотою 1 м. Усього провели 30 серії обловів
(щорічно по 3 на кожній станції). Лови здійснювали переважно у
сонячні дні в першій половині дня, коли не відбувається великих
вертикальних коливань води та спостерігається більш-менш
постійна швидкість течії. Більшість виловлених об‘єктів
вимірювали у живому стані та випускали у водойму, а частку
фіксували 4% розчином формаліну, а потім визначали видовий
склад і досліджували в польових та лабораторних умовах за

94

допомогою загальновизнаних методик (Гандзюра, 1993; Правдин,
1966 тощо). Вгодованість риб визначали за Фультоном, а
ідентичність видового складу риб в різних районах досліджень – за
індексом Жеккара (Песенко, 1982).
Аналіз уловів мальковою волокушею на п‘яти станціях
верхньої частини Київського водосховища протягом двох сезонів
показав особливості розподілу молоді риб на різних станціях. На
мілководдях вірхів‘я Київського водосховища зареєстровано
представників 22 видів риб з 8 родин: Коропові, Бичкові, Окуневі,
Голкові, Колючкові, В‘юнові, Щукові та Сомові. Найчисельніша та
найрізноманітніша група – представники родини Коропові (11
видів). В улови потрапило 1157 особин (91,6% від загальної
кількості виловлених риб), що належали до 11 видів: верховодка,
гірчак, плітка, плоскирка, лящ, краснопірка, карась звичайний,
бистрянка, в‘язь, короп і синець. Домінантним видом була
верховодка (70,6% від загальної кількості виловлених риб всіх
видів), яка мала розміри тіла від 2, 6 до 8,2 см, а вгодованість за
Фультоном у різні сезони коливалась від 1,1 до 4,7 одиниць.
Достатньо часто зустрічались гірчак (8,9%) розмірами від 2,3 до
4,4 см, плітка (6,7%) та окунь (3,9%). Інші види зустрічались
поодиноко. Родина Окуневі була представлена трьома видами:
окунь, йорж-носар та йорж звичайний, а родина Бичкові - теж
трьома видами: бичок-пісочник, бичок-цуцик і бичок-гонець.Інші
родини були представлені окремими видами.
На лівому березі верхів‘я Київського водосховища загалом
зустрічалось 15 видів риб з 8 родин, а на правому березі 15 видів
риб з 7 родин. Не було зареєстровано представника родини Сомові.
Домінували на обох берегах представники Коропових, зокрема
верховодка (відповідно 54,8 і 75,6%), Відмічено суттєву
відмінність видового складу молоді риб на мілководдях різних
берегів у верхній частині водосховища. На лівому березі з
загального списку видів, які зустрічались у верхній частині
водосховища в період досліджень, не зареєстровано плоскирки,
щіпавки, колючки багатоголкової, риби-голки, йоржа-носаря,
бичка-цуцика і бичка-головача. В той же час на мілководдях
правого берега не зустрічались карась, в‘язь, короп, синець, сом і
йорж звичайний. Індекс Жеккара між вибірками видів риб на
правому та лівому берегах складав 0,36. Це вказує на слабку
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ступінь ідентичності видового складу, що може бути пов‘язаним з
суттєвими відмінностями гідрологічного та гідробіологічного
режимів у літоральній зони різних берегів.
За період досліджень відмічено три види риб, які занесені до
Червоної книги України: на правому березі 3 особини йоржа-носаря
(Gymnocephalus acerinus (Gueldenstaedt)), а на лівому березі – 4
екземпляри карася звичайного золотистого (Carassius carassius (L.))
та 3 особини бистрянки російської (Alburnoides bipunctatus rossicus
Berg).
Таким чином, на мілководдях верхньої частини Київського
водосховища у різні сезони 2009-2010 років зареєстровано
представників 22 видів риб з 8 родин: Коропові, Бичкові, Окуневі,
Голкові, Колючкові, В‘юнові, Щукові та Сомові. Найчисельніша та
найрізноманітніша група – представники родини Коропові (11
видів). Домінантним видом була верховодка (70,6% від загальної
кількості виловлених риб). Родини Окуневі та Бичкові у
літоральній зоні мають по три види, а інші родини представлені
одним видом кожна. Індекс Жеккара між вибірками на правому та
лівому берегах складав 0,36, що вказує на низьку ступінь
ідентичності видового складу риб на мілководдях різних берегів,
що пов‘язано з відмінностями умов існування..
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В останні роки все більший інтерес викликає розвиток
технологій вирощування риб в умовах штучних водойм, особливо в
установках із замкнутим циклом водовикористання (УЗВ).
Вирощування риби у закритих басейнах різного об‘єму дозволяє
значно зменшити кількість води, що витрачається, вирощувати рибу
протягом цілого року і підтримувати високу продуктивність [1,2].
В даний час розроблені технології вирощування високоцінних риб
(осетрові, форель, лососеві), які дозволяють отримувати до 200 кг/м3
басейну.
У цьому процесі важливою є технологія очищення води [3].
Авторами були розроблені дві експериментальні УЗВ «Біосфера300А» і «Біосфера-500В», в яких вирощували коропа звичайного та
кларієвого сома. Для очищення води використовували піщані
фільтри з рухомим шаром і пластинчасті відстійники.
Технологічна схема для установки «Біосфера-300А»
включала в себе відстійник спеціальної конструкції і біофільтр піщаний фільтр, який постійно регенерувався. Об‘єм «Біосфери300А» становив 300 дм3. Початкова щільність посадки риби 5%. В
установці «Біосфера-500В» біофільтр відсутній, але об‘єм системи
складав 500 дм3. Початкова щільність посадки риби 3%. Годування
здійснювалося спеціальним кормом, розробленим для даного
експерименту, основу якого складала спеціально перероблена
пшениця і інші злакові та біодобавки.
У результаті тримісячного експерименту (січень-березень
2010 р.) було показано, що розроблена конструкція дозволяє
ефективно очищувати воду протягом всього періоду інтенсивного
спільного вирощування коропа звичайного та кларієвого сома.
Під час проведення досліджень з метою вивчення
ефективності застосування піщаного фільтру проводився аналіз
води на вміст амонійного і нітратного азоту. В обидві системи була
додана аміачна селітра для отримання інформації про переробку
небезпечної концентрації амонійного азоту мікроорганізмами, що
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живуть в біологічних плівках. Дослідження концентрації нітратів
проводилися за допомогою загальноприйнятої методики: ЛМ 932008
МВВ
масової
концентрації
нітратів
у
водах
фотоколориметричним методом.
Як показали проведенні дослідження, обидві системи
практично за десять діб перевели амонійний азот у нітратний, і
потім через наступні десять днів нітратний азот був видалений із
середовища проживання гідробіонтів. «Біосфера-300А» показала
вищу ефективність переробки високих значень концентрацій
токсичних речовин. Наявність фільтру дозволяє прискорити процес
очищення води від мінеральних сполук в системі УЗВ. В процесі
виконання роботи розроблено технологію очищення технологічної
води від механічних і хімічних забруднювачів. На підставі
отриманих даних розроблена технологія спільного вирощування
коропа і кларієвого сома та інших гідробіонтів в УЗВ.
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Барбухо О. В., Жиденко А. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ
ПРОБІОТИЧНОЇ ДІЇ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЛИЧИНОК
КОРОПА В УМОВАХ ГЕРБІЦИДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
ВОДОЙМ
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г.
Шевченка, м. Чернігів, Україна, lena-gun@mail.ru;
zaa2006@ukr.net
В останній час пестициди стали одними з найбільш
небезпечних забруднювачів навколишнього середовища. Широко
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відомим гербіцидом, який активно використовується в усьому світі,
в тому числі в країнах СНД є раундап. Значні масштаби
застосування раундапу для боротьби зі шкідниками, заростанням
водойм збільшили надходження цього токсиканту у водні об‘єкти.
Забруднення водойм токсичними речовинами негативно впливає на
іхтіофауну, зокрема на розвиток ікри, вилуплення личинок, їх ріст,
розвиток та виживання (Глубоков, 1990). Тому важливим є пошук
препаратів, що корегують вплив стресових факторів довкілля на
організм риб.
Одними з найбільш ефективних препаратів комплексної дії,
що пом‘якшують вплив несприятливих факторів довкілля на
організм риб є пробіотики. Одержані позитивні результати
застосування пробіотиків в аквакультурі (Вовк, 1998; Мирзоева,
2001; Юхименко, 2005) дають підстави для розширення спектру їх
використання з метою корекції токсичної дії гербіцидів при
потраплянні їх до водойм на риб. У цьому відношенні, значний
інтерес
становить
використання
багатокомпонентного
пробіотичного препарату «Агробіобак-2» (основою якого є аеробні
бацили Bacillus sр. та молочнокислі бактерії Lactobacillus acidophilus
і L. рlantarum), який використовується при вирощуванні
сільськогосподарських тварин і птиці.
Мета роботи Ї вивчення компенсаторного впливу
пробіотичних препаратів на личинок риб в умовах гербіцидного
забруднення водойм.
Об‘єктом експериментальних досліджень були личинки
коропа (Cyprinus carpio L.), надані ВАТ «Чернігіврибгосп», у трьох
варіантах досліду: 1) контроль; 2) дія 0,05 (0,001 мг/дм3) ГДК
(гранично допустима концентрація), 0,5 ГДК (0,01 мг/дм3), 1 ГДК
(0,02 мг/дм3), 2 ГДК (0,04 мг/дм3), 4 ГДК (0,08 мг/дм3), 40 ГДК (0,8
мг/дм3), 400 ГДК (8,0 мг/дм3), 4000 ГДК (80 мг/дм3) раундапу; 3)
сумісна дія пробіотичного препарату «Агробіобак-2» (у рідкій
формі) та раундапу (у всіх досліджуваних концентраціях). В якості
пробіотику було обрано препарат «Агробіобак-2» (розробник та
виробник — приватне дослідницько-виробниче підприємство
«Укрпролайф»; ТУ У 15.7-36931658-001:2010), який вносили у воду
в кількості 1,25 × 108 КУО (колоній утворюючих одиниць)/дм3 за
добу до раундапу. При проведенні досліду температура води
знаходилась на рівні 20 ºС, концентрація кисню 7,0−7,6 мг/дм3, рН
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— 7,7–8,4. Тривалість експозиції становила 12, 24, 48, 72 і 96 годин.
Щільність посадки личинок в акваріумах була 100 шт./дм3. Методом
прямого підрахунку визначали кількість загиблих особин. Одержані
результати оброблені статистично з використанням t-критерію
Стьюдента. Відмінності між порівнюваними групами вважали
достовірними при * Ї р < 0,05.
Було встановлено, що виживання личинок коропа за
концентрації раундапу у воді 0,001 мг/дм3 знижувалося впродовж
досліду з 90,4 % до 77,8 %, за концентрації 0,01 мг/дм3 (0,5 ГДК) —
з 89,5 % до 77,1 %. Цілком можливо, що збільшення частки
загиблих личинок обумовлено властивостями гліфосату, а саме,
його доброю розчинністю у воді (1,2 г/л при 25 ºС), що дає змогу
гербіциду швидко проникати в організм личинок через зовнішні
покриви. За концентрацій токсиканта 0,02, 0,04, 0,08, 0,8, та
8,0 мг/дм3 кількість життєздатних личинок зменшувалась з 88,5 %
до 73,9 %, з 86,9 % до 61,5 %, з 84,2 % до 40,4 %, з 79,3 % до 9,4 %
та з 66,0 % до 0,0 % відповідно. За дії раундапу у концентрації
80,0 мг/дм3 100 % личинок загинуло за перші 12 годин досліду. На
нашу думку, личинки, не витримують тривалої інтоксикації,
зазнаючи впливу високих концентрацій раундапу й гинуть.
Внесення пробіотику «Агробіобак-2» у воду, з метою
компенсації токсичної дії раундапу позитивно впливало на
виживання личинок коропа навіть за суттєвих концентрацій
гербіциду у воді. Починаючи з 24 годин експозиції токсиканта за
концентрацій раундапу від 0,001 до 0,08 мг/дм3 частка загиблих
особин стає меншою на 12–32 % порівняно із впливом відповідних
концентрацій раундапу без його компенсації бактеріальним
препаратом (11,0–20,4 % проти 11,9–26,1 %), що є свідченням
достатнього
компенсаторного
впливу
досліджуваного
бактеріального препарату за дії на личинок гербіцидного
навантаження низької та середньої інтенсивності. Через 96 год.
експозиції за концентрацій раундапу 0,04 та 0,08 мг/дм3
спостерігається зменшення відходу личинок в 1,4–1,8 рази
порівняно з відповідною групою у варіанті без використання
препарату «Агробіобак-2», за дії 0,8 мг/дм3 гербіциду частка
загиблих особин склала 47,0 % порівняно з 90,6 % без додавання
пробіотику, за концентрації 8,0 мг/дм3 — 72,9 % порівняно зі
стовідсотковою загибеллю личинок у варіанті без пробіотику, що
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свідчить про сильні адаптогенні властивості досліджуваного
пробіотичного препарату щодо гідробіонтів. За концентрації
раундапу 80,0 мг/дм3 без додавання препарату «Агробіобак-2»
100 % личинок коропа загинуло впродовж перших 12 годин
експозиції, тоді як компенсація його токсичного впливу цим
пробіотиком сприяла виживанню личинок через 12 год. — на рівні
49,9 %, через 48 год. — 33,3 %, через 96 год. — 14,8 %. Суттєвий
позитивний вплив комплексного пробіотичного препарату
«Агробіобак-2» на нашу думку пояснюється тим, що до складу
останнього входять як високоактивний штам аеробних бацил,
здатних продукувати широкий спектр біологічно активних речовин
так і пробіотичні штами молочнокислих бактерій, які доповнюють
одне одного за спектром позитивної дії на організм.
Таким чином, в експериментальних умовах встановлена
ефективність профілактичної дії препарату «Агробіобак-2» для
личинок коропа в умовах забруднення водойм гербіцидами.

1.

2.

3.

4.

Література
Вовк Н. И. Перспективные экологически безопасные методы
профилактики болезней рыб, направленные на повышение
иммунного статуса их организма / Н. И. Вовк // Проблемы
развития рыбного хозяйства на внутренних водоймах в
условиях перехода к рыночным отношениям : матер.
междунар. науч.-практ. конф. (15–16 октября 1998 г.). —
Минск : «Хата», 1998. — С. 283–287.
Глубоков А. И. Рост трех видов рыб в ранние периоды
онтогенеза в норме и в условиях токсического воздействия /
А. И. Глубоков // Вопросы ихтиологии. — 1990. — Т. 39, № 1.
— С. 137–143.
Мирзоева Л. М. Применение пробиотиков в аквакультуре /
Л. М. Мирзоева // Рыбное хозяйство. Серия: Болезни
гидробионтов в аквакультуре. — Вып. 2. — М. : ВНИЭРХ,
2001. — С. 23–30.
Проблема
экологической
безопасности
лечебных
и
профилактических мероприятий в рыбоводстве / Юхименко
Л. Н., Бычкова Л. И., Гаврилин К. В., Трифонова Е. С. //
Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и

101

возможности : матер. междунар. науч.-практ. конф. (11–
13 апреля 2005 г.). — М., 2005. — Т. 2. — С. 344–347.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВОДСЬКОГО ВІДТВОРЕННЯ БІЛОГО
АМУРА (CTENOPHARYNQODON IDELLA) ТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ
САПРОЛЕГНІОЗУ ІКРИ ПРИ ЇЇ ІНКУБАЦІЇ У ВАТ
«КИЇВРИБГОСП»
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, м. Київ,Україна
Білий амур займає досить важливе місце у рибній галузі . Цей
об‘єкт рибництва має особливе значення у сучасних умовах
перехідного періоду до ринкових відносин в країні, коли різко
виросли ціни на комбікорми і вирощування стає не рентабельним. У
сучасних умовах за випасного вирощування рослиноїдні риби , як
консументи 1 і 2-го порядку, в окремих рибних господарствах
України займають до 60 -80 % вирощеної рибної продукції, без
відчутних збільшень затрат на корми і добрива. Рослиноїдні риби є
пелагофільними. Нерест їх проходить в руслах великих річок на
швидкій течії. На території України білий амур, у зв‘язку з
біологічними особливостями, природнім шляхом не розмножується.
Водойми у яких він мешкає зариблюються з рибгоспів.
Роботу виконували впродовж 2010 року на базі рибного
господарства ВАТ «Київрибгосп» під час проходження навчальновиробничої практики.
Об'єкт досліджень – плідники білого амура, статеві продукти, ікра
в період інкубації.
Підготовка плідників. Рослиноїдні риби, порівняно з короповими,
більш теплолюбові. Найсприятливіші у кліматичному відношенні для
вирощування рослиноїдних є південні райони України. Плідників
виловлювали після розтавання льоду, коли температура води
підвищиться до 8—10° . За такої температури риби менш активні, що
запобігає зайвому травмуванню її, після чого проводили відбір.
Придатних плідників випускаюли у спеціальні перед-нерестові стави,
що добре спускаються і мають активний водообмін. Неглибокі стави
для утримання плідників непридатні, тому що вода в них сильно прогрівається, що призводить до перезрівання самок. При виловлюванні
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плідників ми розділяли на самців і самок після чого, випустили в
окремі стави. Крім того, самок поділили ще за готовністю на групи. І
група - самки, які мають найповніше черевце, м'яке на дотик, воно
може бути навіть трохи відвислим, їх при роботі використовували в
першу чергу.
II група - з такими ж ознаками, але менш виразними. Цю групу
використовували після першої.
III група — самки, які мало відрізняються від самців, їх одразу
випускали у нагульні стави
Визначення строків нерестової кампанії важливе для отримання
доброякісних статевих продуктів, тому що тривале утримання плідників
за нерестових температур приводить до їх перезрівання. Тому нерестову
кампанію слід проводити у якомога стислі строки.
Строки початку робіт визначали за допомогою «пробної» партії
плідників. Для цього брали декілька самиць з І групи, провели
ін'єктування і переконалися в їх зрілості.
Другим способом є біопсія. Суть цього способу полягає у
вилученні ооцитів з яєчника, для цього ми користувалися щупом.
Щуп являє собою металевий стержень діаметром 3-3,5 мм з
поглибленням у вигляді борозенки на передньому загостреному кінці.
Для того щоб не поранити внутрішні органи, щуп вводимо похило під
кутом 30-45° на 5-7см. Взятя проби немає шкідливої дії на стан і якість
ікри, яку будем отримувати від самок. Взяту за допомогою щупа ікру
поміщуємо у пробірку з рідиною Серра (6 частин 96° спирту, 3 частини
40% формаліну, 1 частину крижаної оцтової кислоти) або у сольовий
розчин з додаванням крижаної оцтової кислоти. Через 5 хв ікра стає
прозорою і її можна розглянути під лупою. Кількісним критерієм
придатності самок до штучного відтворення є розміщення ядра в ооциті,
а саме – показник поляризації ядра яйцеклітини. Якщо ядро помітно
зміщене до оболонки, то ступінь зрілості ооцистів високий. Якщо ядро
розміщене до центру, такі ооцити вважають недозрілими і необхідний
певний час для завершення дозрівання ооцистів.
При заводському відтворенні білого амура використовували
фізіологічний метод стимуляції дозрівання статевих продуктів, суть
якого полягає у внутрішньом'язовому введенні гонадотропного гормону
гіпофізу ляща. Від самок білого амура ікру отримували методом
відціджування. Перед відціджуванням рибу витирали сухою і чистою
ганчіркою, потім масажували черевце риби від грудних плавців до
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анального отвору. Дозріла ікра витікала струменем при легкому
надавлюванні на черевце. Ікру від кожної самки відціджували в окрему
ємкість(пластикові або емальовані тазики) і зважували. При
правильному зберіганні відціджена ікра не втрачала здатності до
запліднення протягом 3-4 год., що давало змогу одночасно отримувати
ікру від декількох самок.Статеві продукти самців(сперму)
відціджували одразу на ікру,що значно спрощувало процес. Аналогічно
самкам, самцям також витирали черевце сухою марлею, щоб у ікру не
потрапив бруд або вода . Поскільки у рослиноїдних риб ікра пелагічна,
процес знеклеювання не проводили. Запліднювали ікру напівсухим
способом, розбавляючи
сперму водою.Після запліднення, ікру
завантажували у інкубаційні апарати «Амур» для її інкубації. Контроль
за розвитком ікри проводили шляхом визначення процента розвинутих
передличинок через 1 добу після запліднення окремо в кожному апараті.
Результати вносили в журнал інкубації. Викльов основної кількості
передличинок відбувався протягом 1-3 год. Після викльову личинки
ставали активними і піднімалися у верхні шари води. Вихід від
заплідненої ікри до личинок, які перейшли на активне живлення, складав
70%. Підрахунок личинок проводили методом порівняння з еталоном.
Утримання личинок Личинки в перші 2- 3 дні після викльову живляться за
рахунок жовткового міхура і додаткового корму не потребують. В
цей період їх тримаємо у спеціально обладнаних апаратах. При цьому
створювали, як і під час інкубації, турбулентний рух води, щоб
личинки знаходились в завислому стані. Для боротьби із
сапролегніозом ікри використовувaли метиленовий синій та фіолетовий
«К». В загальньому технологічний процес відтворення білого амура на
ВАТ «Київрибгосп» відповідає нормам.
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Во время исследования питания морских птиц о-ва Талан,
расположенного в Тауйской губе Охотского моря, возникла
необходимость в определении личинок и молоди рыб, которыми
птицы выкармливают птенцов. В начале нашей работы в 2002 г. это
занятие представляло определенные трудности в связи с
отсутствием хороших определителей ранних стадий развития рыб
Охотского моря. Поскольку птенцовое питание топорка и ипатки
отражает многолетнюю популяционную структуру молоди
массовых видов рыб в Тауйской губе в летний период и позволяет
получить дополнительные сведения по видовому составу и
биологии редких и малоизученных видов рыб, было принято
решение создать собственный определитель с целью облегчить
подобную работу для других исследователей не только при
камеральной обработке материала, но и в полевых условиях. Кроме
того, представленные сведения могут быть использованы при
сравнении ранних стадий рыб из различных географических
районов. Нами были исследованы особенности строения личинок и
молоди, подготовлены фотографии и рисунки ранних стадий
развития рыб. Выполнены описания личинок и молоди эндемичных
северо-охотоморских рыб, не встречающиеся в других
определителях. В отличие от определителя Григорьева (2007), в
основном посвященного личиночному периоду, в настоящей работе
основной акцент сделан на ранние стадии развития молоди рыб.
Работа была большей частью выполнена на материалах,
собранных морскими птицами ипаткой Fratercula corniculata и
топорком Lunda cirrhata, гнездящимися на о-ве Талан Тауйской
губы Охотского моря (59o18‘ с.ш. 151о46‘ в.д.). Сбор материала на ове Талан проводился Е.Ю. Голубовой с 20 июля по 30 августа 20022008 гг. по общепринятой методике. Эти материалы были
дополнены сборами К.В. Регель на шельфе бухты Астрономической
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(зал. Бабушкина) и зал. Шелихова в 2005 г. и сборами М.В.
Назаркина из донных траловых экспедиций на судах «Капитан
Меламуд» в 2006 г. (притауйский шельф на глубинах 175-240 м) и
«Профессор Кагановский» в 2008 г. (западно-камчатский шельф на
глубинах 15-200 м). Всего было обработано более 200 проб.
Исследовано 720 экземпляров личинок и ранней молоди рыб. По
возможности описания были дополнены сведениями по биологии
размножения и особенностям распределения изученных видов в
Тауйской губе.
В исследованном нами материале было установлено относительно
небольшое число видов рыб (39), но довольно значительное число
таксонов более высокого ранга (35 родов, 19 семейств, 6 отрядов).
Эти особенности отражают высокий уровень таксономического
разнообразия рыб Охотского моря (Федоров, 2003). Отдельные
виды встречались в пробах довольно часто: Oncorhynchus gorbuscha,
Mallotus villosus catervarius,
Eleginus gracilis, Theragra
chalcogramma, Lumpenus sagitta, Hexagrammos octogrammus,
Hexagrammos stelleri, Aspidophoroides bartoni. Другие были
представлены единичными экземплярами: Oncorhynchus keta,
Arctoscopus japonicus, Pholis fasciata, Anisarchus medius,
Eumesogrammus praecisus, Liopsetta glacialis, Sebastes glaucus,
Triglops jordani, Myoxocephalus polyacanthocephalus, Microcottus
sellaris, Icelus spatula, Blepsias bilobus, Liparis schantarensis.
Для характеристики условий обитания изученной нами
молоди следует отметить, что Тауйская губа Охотского моря —
обширный, но сравнительно неглубокий залив. Максимальные
глубины не превышают 100 м (наиболее распространены 50-70 м). В
прибрежье глубина редко превышает 20-30 м, а в центральной части
губы — 50-80 м. Вблизи о-ва Талан, в радиусе 5-10 км,
максимальные глубины варьируют от 27 до 50 м. Существенное
нарастание глубины (от 100 до 110 м) наблюдается только в
мористой части губы на удалении 40 км от острова. Такие условия
позволяют топорку и ипатке в пределах Тауйской губы добывать
рыбу как на поверхности моря, так и в придонных его участках.
В отдельные годы в питании птенцов топорка и ипатки с ова Талан довольно часто отмечали молодь терпугов и лососей.
Добываемых птицами личинок и сеголетков придонных и
литоральных видов рыб из семейств рогатковых, стихеевых,
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лисичковых, камбаловых и других мы относим к второстепенным
кормам, хотя некоторые исследователи (Жарникова, 2005;
Шершенкова, 2009) отмечают их высокое обилие в акватории
Тауйской губы. По сравнению с высококалорийной молодью
песчанки, сельди, мойвы и лосося (Kitaysky, 1996) они, по всей
вероятности, не могут обеспечить энергетических потребностей
растущих птенцов. В то же время они вносят существенное разнообразие в общий список потребляемых топорком и ипаткой
кормов. Как правило, пищевые пробы, содержащие эти виды рыб,
достаточно разнообразны по составу и могут одновременно
включать личинок и сеголеток пелагических, прибрежных и
придонных рыб. Такое сочетание кормовых объектов в отдельно
взятой пробе указывает на то, что их места обитания — прибрежные
мелководья вблизи острова — во многом сходны.
Совпадение нагульных биотопов, вероятно, существует и у
молоди сельди, мойвы и песчанки других возрастных групп, о чем
свидетельствуют пищевые пробы птиц, включавшие одновременно
особей различных видов рыб (Голубова, 2009).
Собранные на протяжении многих лет образцы пищи у топорка и
ипатки позволили пополнить списки обитающих в Тауйской губе
некоммерческих видов рыб и уточнить биологию их размножения.
Были впервые описаны ранние стадии 11 видов рыб. К ним
относятся Icelus spatula, Triglops jordani, Porocottus minutus,
Microcottus sellaris (Cottidae), Podothecus veternus (Agonidae),
Eumesogrammus praecisus (Stichaeidae), Lycodes pectoralis
(Zoarcidae), Liopsetta glacialis (Pleuronectidae), Eurymen gyrinus
(Psychrolutidae).
Особого внимания заслуживают полученные нами
экземпляры молоди шантарского липариса L. schantarensis
(Назаркин, 2006), который ранее был отмечен только в северозападной части Охотского моря. В зал. Бабушкина были
обнаружены не описанные ранее личинки Cyclopsis tentacularis –
эндемика северной части Охотского моря (Воскобойникова, 2008).
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Створення великих водосховищ на річках поставило
перед рибогосподарською наукою ряд завдань по розробці
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біологічних основ направленого формування іхтіофауни,
раціонального ведення рибного господарства для отримання
високих та стійких уловів риби в цих водосховищах. У зв‘язку
з несприятливим рівневим режимом і скороченням нерестових
площ у водосховищах різко погіршились умови розмноження
риб, особливо ранонерестуючих (Бугай, 1977). Скорочення
чисельності стада щуки у Кременчуцькому водосховищі
сприяло збільшенню кількості малоцінних та непромислових
риб, багато з яких є конкурентами у живленні цінних видів
риб (ляща, сазана та ін.). У зв‘язку з великим промисловим
значенням щуки, яка також є біологічним меліоратором,
доцільним є збільшення її запасів у водосховищі не тільки за
допомогою рибоохоронних заходів, а й шляхом активного
промислового рибництва (Луговая, 1968; Демченко, 1972).
Збільшення чисельності стада щуки у Кременчуцькому
водосховищі буде сприяти підвищенню його рибної
продуктивності й більш раціональному використанню
кормових біологічних ресурсів для риб. Щука була важливим
елементом промислової іхтіофауни на акваторіях середньої
течії Дніпра. Крім того, живлячись переважно молоддю
малоцінних промислових риб, вона у нинішньому
Кременчуцькому водосховищі відіграє важливу роль одного з
основних біомеліораторів (Луговая, 1971). За останні 50 років
вилов щуки склав 10696,3 тон, що в середньому відповідає
3,7% від загальних уловів. Частка щуки в загальному улові
риб за 50 років коливалась в значних межах: так, в 1960-1964
рр. досягла в середньому 39,2%, в 1965-1979 рр. – 3,8%, в
1980-1999 рр. – 1,0%, в 2000-2009 рр. – 0,2%. З 1960 по 2009
рр. мінімальний улов щуки складав 2,8 т, або 0,1% загального
вилову, максимальний – 1780 т, або 43,9%.
В результаті аналізу вилову щуки Кременчуцького
водосховища за 1960-2009 рр., на тлі постійного зменшення уловів,
можна виділити лише два періоди збільшення уловів. Перший
період припадає на 1960-1967 рр. Це період найвищих уловів щуки,
що пояснюється збільшенням чисельності популяції після створення
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водосховища. Надалі, з 1969 по 1971 рр. йде зменшення уловів щуки
в 2-3 рази. Другий період збільшення уловів припадає на 1972-1977
рр., що є наслідком створення великої кількості нерестових ділянок
на водосховищі. З 1980 по 1999 рр. вилов щуки знову різко
зменшується з 108 т до 19,9 т. Щука в період з 2000 р. до 2009 р.

за іхтіомасою займає невелику частину в уловах – біля 0,2 %
тон від загальної кількості вилову риби(мінімальний
абсолютний показник 2,8 т). В 2009 році на Кременчуцькому
водосховищі вилов щуки здійснювали 43 користувачі з
Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Київської
областей. Серед користувачів Кременчуцького водосховища
найбільше виловили риби в 2009 р. підприємці – Осіпов А.М.
(1,8 т), Надточій В.В. (0,86 т) та Тептюк П.І. (0,8 т).
Користувачі в Кременчуцькому водосховищі використали
квоту на щуку лише на 86,4%. Аналіз вікової та статевої
структури популяції щуки Кременчуцького водосховища
показав, що в вивчаємій популяції щуки співвідношення
статей складало 1:0,92, з невеликим переважанням самиць,
особливо в молодших вікових групах. Вік досліджених нами
особин не перевищував шести років. Виявлена суттєва різниця
в рості як лінійних параметрів, так і маси тіла щуки
Кременчуцького водосховища. У всіх вікових групах самиці
були крупніші за самців. У досліджуваній популяції щуки
Кременчуцького водосховища в спектрі живлення були
присутні сім груп кормових об‘єктів. Під час проведення
досліджень в спектрі живлення щуки превалювали окунь,
дрібні малоцінні і непромислові види риб, а також водяні
комахи, доля яких в раціоні разом досягала 70 %.
Зменшення уловів та чисельності щуки в Кременчуцькому
водосховищі носить закономірний характер і пов‘язано, в
основному, з погіршенням умов її розмноження, скороченням
нерестового ареалу та несприятливим рівневим режимом
(Гордієнко, 2003; Озінковська…, 2008). Скорочення чисельності
щуки у водосховищі сприяло збільшенню кількості пллітки,
плоскирки, окуня та інших малоцінних і непромислових видів риб,
багато з яких є конкурентами в живленні цінних промислових риб
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(ляща, сазана та ін.). У зв‘язку з великим промисловим значенням
щуки доцільним є збільшення її запасів у водосховищі не тільки за
допомогою рибоохоронних заходів, а й шляхом активного
промислового рибництва (випуском її молоді у природні водойми).
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Дворецкий А. И., Байдак Л. А.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
ИХТИОЛОГИЧЕСКИХ И РЫБОВОДЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
49010 Г. Днепропетровск, п-т Гагарина 72, Днепропетровский
национальный университет им. О. Гончара dvoretsk@list.ru
В результате строительства в 20 - 30 гг. XX ст., ниже
днепровских порогов, в г. Запорожье, крупнейшей на то время в
СССР и Европе, Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс),
возникло Днепровское водохранилище. Создание Днепрогэса
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комплексно решало проблему улучшения судоходства в районе
днепровских
порогов
и
производства
электроэнергии;
планировалось также использовать новое водохранилище: для
водоснабжения Приднепровья, для ведения рыбного хозяйства и т.
д. Для изучения хода гидробиологических процессов, а также
оценки степени воздействия Днепрогэса на водные экосистемы и
ихтиокомплекс нового водохранилища была организована
Днепропетровская государственная гидробиологическая станция. Ее
организатором и первым директором стал выдающийся украинский
гидробиолог Дмитрий Онисифорович Свиренко (24. X. (5. XI). 1888
– 26. XI. 1944),
основоположник днепропетровской
гидробиологической школы.
Во время экспедиционных поездок по порожистому участку
Днепра, а затем акватории Днепровского водохранилища,
сотрудниками Днепропетровской гидробиологической станции
значительное внимание уделялось изучению ихтиокомплекса, вновь
созданного водохранилища. Накапливались и систематизировались
знания по составу ихтиофауны, кормовой базе рыб; проводилась
сравнительная оценка изменений ихтиофауны водохранилища,
подготавливались прогнозы развития ихтиокомплекса в новых
условиях. Процессы формирования ихтиокомплекса Днепровского
водохранилища, как нового водоема, изучал ученик профессора Д.
О. Свиренко, И. И. Короткий, в работах которого приводятся
детальные сообщения о ихтиофауне порожистого Днепра. Так, если
до сооружения плотины, в порожистой части Днепра были широко
распространены реофильные виды рыб – усач, подуст, жерех,
голавль, налим и другие, то после сооружения плотины их место
заняли лимнофильные формы – лещ, плотва, красноперка и т. д. И.
И. Короткий (1937) из рыб порожистого участка Днепра приводит
46 видов и 1 подвид рыб и рыбообразных, которые населяли воды
реки. Данные, полученные коллективом Днепропетровской
гидробиологической станции, под руководством проф. Д. О.
Свиренко, в ходе исследования процессов изменения водных
экосистем бывшего порожистого участка Днепра после
перегораживания плотиной Днепрогэса, стали основой прогноза об
отрицательном воздействии
гидростроительства на состояние
рыбного населения нового водоема. Создание Днепровского
водохранилища привело к упрощению структуры ихтиоценоза,

112

вызвало ухудшение условий размножение многих видов, нарушило
их нерестовые пути. Ожидаемого увеличения вылова рыбы не
произошло. Поэтому, с 1946 г., под руководством ученика проф. Д.
О. Свиренко, П. А. Журавля разворачиваются работы по
расширению и обогащению кормовой базы рыб, путѐм
акклиматизации представителей лиманно – каспийской фауны
(мизид, гаммарид, кумацей и т. д.). Проведение этих работ было
обусловлено необходимостью повышения кормовой базы водоемов
как одного из факторов увеличения рыбодобычи. В дальнейшем эти
исследования были развѐрнуты в обширную многолетнюю
программу работ по изучению биологии, экологии и
распространению представителей лиманно-каспийской фауны. На
протяжении 50-х годов, под руководством профессора П. А.
Журавля, вселение представителей лиманно-каспийской фауны
проводилось в различных водоемах. Под руководством профессора
П. А. Журавля проводились работы по интродукции и
акклиматизации кормовых беспозвоночных и рыб в водохранилища
юга Украины и Крыма.
В 70-е годы коллектив днепропетровской гидробиологической
школы
принял
активное участие
в
развѐртывании в
Днепропетровской области широкомасштабной комплексной
программы индустриального рыбоводства, что было обусловлено
необходимостью решения
вопросов продовольственного
обеспечения промышленно-развитого Приднепровского региона.
Одним из главных направлений комплексной программы было
определено развитие индустриального тепловодного рыбоводства с
использованием сбросных вод тепловых электростанций. С
биологических позиций в основе такого метода выращивания рыб
(карп, канальный сом, бестер, форель и др.) лежат физиологобиохимические особенности температурной активизации развития
рыб, продление периода их активного роста до 6-8 месяцев и более.
Исходя из перспективности этого направления в конце 1976 г. в
Днепропетровской области было принято решение о развитии
садково-бассейновых хозяйств. В этом же году в области
приступили к строительству четырех садково-бассейновых
хозяйств:
опытно-экспериментального
садково-бассейнового
хозяйства на базе подогретых вод Приднепровской ГРЭС,
Зеленодольское хозяйство на базе Криворожской ГРЭС-2,
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Днепродзержинское и Никопольское холодноводные садковые
хозяйства. 20 апреля 1977 года НИИ биологии Днепропетровского
госуниверситета по решению руководства области было поручено
разработать научно-практические рекомендации по строительству
садково-бассейновых хозяйств и внедрению эффективных
технологий выращивания рыбы. В мае 1977 года сотрудниками
НИИ биологии (зам. директора А. И. Дворецкий, зав. лаб. прудового
рыбоводства А. М. Чаплина) и представителями АН Украины
(институт гидробиологии директор Романенко В.Д.) была
разработана комплексная программа проведения научных
исследовательских работ, направленных на развитие рыбных
хозяйств индустриального типа в Днепропетровской области,
которая затем была рассмотрена и утверждена президиумом АН
Украины (Постановление №222 от 30 мая 1977 г.). В новом
хозяйстве было построено 26 железобетонных бассейна, размером
10х20 м и уровнем воды в них 1,3 м и около 1000 м2 садковых
площадей. Для создания оптимального температурного режима в
садках и бассейнах была построена насосная станция, позволяющая
за счет разбавления сбросной воды ГРЭС, водой из р. Днепр,
снижать еѐ температуру. Промышленная эксплуатация хозяйства
была начата в 1979 г. Разработанные технологии индустриального
выращивания рыбы, позволили рыбопродуктивность бассейнов
вовремя выращивания товарных двухлеток карпа до 250 кг/м2;
радужной форели и канального сома до 120 кг/м2.
Коллективом ученых днепропетровской гидробиологической
школы (проф. Дворецкий А. И., с. н. с. к. б. н. Чаплина А. М., к. б. н.
Галкина А. М., к. б. н. Кораблева, доц. Романеев, м. н. с. Калюга
Н.В., н. с. Анцышкина Л.М., м. н. с. Баздеркина С. А и др.) в этот
период были выполнены и внедрены следующие разработки:
Разработаны и внедрены рекомендации: а) по выращиванию
сеголетков карпа и сазанокарповых гибридов массой выше
стандартного (30-50 г и выше) в прудах степной зоны Украины для
нужд садково-бассейновых тепловодных хазяйств; б) лечебнопрофилактические мероприятия при выращивании рыбы в
Приднепровском садково-бассейновом рыбном хозяйстве; в)
методические указания и практические рекомендации по теории и
практике удобрения рыбоводных прудов с целью получения
крупного зарыбка для тепловодных рыбных хозяйств.
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Изменение социально-экономических условий на рубеже 80
– 90 гг., обусловило и изменение направленности проведения
ихтиологических и рыбоводческих исследований. Работы
коллектива
днепропетровской
гидробиологической
школы,
продолжая сохранять направленность на практическую реализацию,
приобретают перспективно-прогнозный характер. В этот период,
под руководством проф. Дворецкого А. И., была разработана
«Программа развития рыбного хозяйства Днепропетровской
области на 2004 – 2010 гг.». «Программа» была рассмотрена,
прорецензирована и только в 2010 г., в измененном виде, как
«Программа развития рыбного хозяйства Днепропетровской
области на 2010 – 2014 гг.» была принята и утверждена сессией
Днепропетровского областного совета.
Євтушенко М.Ю., Зражевський А.І.
ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИРОЩУВАННЯ
КАНАЛЬНО СОМА (ICTALURUS PUNCTATUS (RAF.))
Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, корпус
№1, andrey_n73@voliacable.com
Канальний сом (Ictalurus punctatus (Raf.)) відноситься до родини
Ictaluridae, роду Siluriformes. Родина Ісtаlиridае включає 37 видів, які
населяють, головним чином, водойми Південної Америки. Високі
адаптивні можливості організму призвели до широкого
розповсюдження канального сома, як об‘єкта товарного
вирощування, в багатьох рибничих господарствах. Він населяє
водойми різного типу: водосховища, озера, ріки з повільною та
помірною течією. Надає переваги чистим глибоким місцям з піщано
– гравійним грунтом. Дорослі особини тримаються у ямах на
глибині, молодь – переважно на мілководді.
Канальний сом має видовжене, трохи стиснуте з боків тіло з
глибоко виямчастим хвостовим плавцем. Голова помірної довжини,
рот -напівнижній. Тіло гладеньке без луски. На спині є жировий
плавець. На колючках спинного та грудного плавців відмічається
наявність отрути. Канальний сом - теплолюбива риба, температурний
оптимум якої лежить в межах 25-30 °С. За температури нижче 20 °С
темп його росту різко знижується, що суттєво зменшуєвиробничі
показники. У зв‘язку з цим найбільш перспективними для
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вирощування канально сома є південні регіони України і рибничі
господарства, які базуються на підігрітих скидних водах
енергетичних об‘єктів.
Нерест проходить пізньої весни або влітку за температури води
23 - 30 ºС. Оптимальна температура нересту -26 - 28 °С (при
темперaтурі нижче 21°С спoстерігaється пoрушення ембріoнaльнoгo
рoзвитку). Тривалість ембріонального розвитку залежить від
температури води і коливається від 5 (при 28 - 30 °С) до 10 (при 20 28 °С) діб. Від температури води в значній мірі залежить величина
раціону і частота годівлі канального сома. Дослідженнями,
проведеними на рибничому господарстві ВАТ «Чернігіврибгосп»,
встановлено, що за температури води 5-8 °С величина раціону
становила 0,5 % від маси тіла, за температури 9 – 12 °С – 1 %, 13 – 19
°С – 1,5 %, 20 – 24 °С – 2 – 3 %, 25 – 29 °С – 4 – 5 %, 30 – 35 °С – 3 –
4 % відповідно.
Канальний сом - теплолюбна риба, хоча добре переносить
зимівлю у водоймах протягом
3 - 4 місяців під льодом. Він є
досить вимогливим до кисневого режиму. За його вирощування
концентрація кисню у воді не повинна бути меншою 5 мг/л.
Зниження вмісту кисню у воді до 3 мг/л супроводжується суттєвим
зменшенням або припиненням споживання корму. Від вмісту у воді
кисню у значній мірі залежить споживання їжі, а отже, і ріст
канального сома. При цьому вимогливість до вмісту кисню у воді
змінюється залежно від температури води, віку і фізіологічного
статусу риб. Так, для молоді канального сома концентрація кисню у
воді не повинна бути менше 5 мг/л, для дорослих особин – не менше
3 мг/л. За вмісту кисню у воді до 2 мг/л живлення риб припиняється.
Встановлено, що летальні межі кисню у воді за температур 25, 30 і
35 °С визначаються значеннями відповідно 0,95 ; 1,03 і 1,08 мг/л.
При вирощуванні канально сома в саджалках за високих
щільностей посадки звертає увагу оптимізація гідрологічного
режиму води. Як правило водообмін в них до деякої
міри
забезпечується за рахунок течії та вітрового перемішування і
доповнюєтся інтенсивним рухом риби в саджалках. Проте у
дрібновічкових садках внаслідок їх обростання можливе погіршення
гідрологічних і гідрохімічних показників, що має негативний вплив
на показники росту риб. Кaнaльний сoм є евригaлінним видом, тобто
він може жити як у прісних водоймах, так і у водоймах з солоністю 8
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– 11 ‰. Йoгo мaльки перенoсять сoлoність дo 6 - 8 ‰, a цьоголітки
дo 10 - 12 ‰. Для канального сома оптимальні значення активної
реакції водного середовища знаходиться в межах 6,3 - 7,5. Проте цей
вид може адаптуватись до зміни рН в інтервалі
5,0 - 8,5, але
значення активної реакції води, які перевищують 9,5, є летальними. З
іншиx пoкaзників слід вкaзaти нa мoжливість зaбруднення вoди
прoдуктaми метaбoлізму риб, які пoлягaють в oснoвнoму із спoлук
aзoту, щo викликaє зміну гемaтoлoгічниx пoкaзників. Це не тільки
пригнічує ріст риби, aле і мoже привести дo її зaгибелі. Канальний
сом у водоймах природного ареалу досягає маси понад 6 кг при
довжині тіла 70 см. Це - типовий поліфаг, має великий, широкий рот,
на щелепах - чисельні зуби-щітки для утримування їжі. Найбільш
характерне для канального сома придонне харчування. Личинки та
мальки канального сома живляться зоопланктоном, більш дорослі
риби -одноденками, волохокрильцями, хірономідами, молюсками,
раками тощо. У харчовій грудці зустрічаються також детрит та
рослинність. Соми довжиною понад 30 см поїдають рибу.
При виробництві товарної продукції у тепловодних садкових
господарствах індустріального типу використовують високоякісні
корми з вмістом протеїну 35 - 40 %. Добова норма згодовується за 5 6 прийомів. Щільність посадки річняків становить 300 шт /м2,
середня маса - 350 г (окремі особини досягають 900-1000 г),
рибопродуктивність - 80 кг/м2.
Для годівлі дволіток використовують продукційний форелевий
комбікорм. Кормовий коефіцієнт приймають за 2. Поряд із сухими
кормами застосовують пастоподібні (селезінка, фарш із свіжої та
мороженої риби із додаванням преміксу) у кількості 10 - 20%
загального раціону. Рекомендована частота годівлі - два рази на день:
вранці та ввечері за добового раціону 4 - 5% від маси риби. При
вирощуванні протягом шести місяців дволітки досягають маси 600 1000 г, за виживання 80% , та за кормового коефіцієнту -2,5.
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ПОЛІМОРФІЗМ ЕСТЕРАЗ БИЧКОВИХ РИБ ІЗ ОЗЕРА
САСИК
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
65058, Україна, м. Одеса, Шампанський пров., 2, e-mail:
kira_ril@mail.ru
В Одеській області розташована значна кількість
причорноморських лиманів – Сасик (з 1980 р. водосховище),
Тузловські, Шаболатський, Дністровський, Сухий, Хаджибейський,
Куяльницький, Дофіновскій, Григорівський, Тилігульський і ряд
дрібніших. Лимани з давніх часів використовувалися жителями
північного Причорномор'я для судноплавства, рибальства,
видобутку солі. У ХХ столітті інтенсивність використання водойм у
господарських цілях різко зросла. На їх берегах виросли нові
населені пункти, глибоководні морські порти, промислові
підприємства, насосні станції, курорти. Тим не менше, одним з
головних напрямків господарського використання лиманів
залишається рибництво і рибальство. Унікальність Сасика полягає у
зміні його біоценозів з солонуватоводних на прісноводні в
результаті антропогенного впливу. Планується повернення даного
лиману до первісного стану, що знову призведе до зміни
сформованих екосистем. Саме тому викликає значний інтерес
дослідження популяцій бичкових риб в умовах зміни стану
екосистем. Безпосереднє дослідження генетичної структури
природних популяцій досить часто ускладнене, проте вивчення
ферментів дозволяє виявити ступінь спорідненості між різними
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угрупуваннями, а також їх пристосованість і чутливість до різних
зовнішніх чинників. Подібними генетичними маркерами, зокрема, є
естерази, що пов'язано з їх високою внутрішньо- і міжвидової
мінливістю і простотою виявлення. Метою даної роботи було
вивчення поліморфізму та експресії естераз у бичкових риб із озера
Сасик.
Матеріалом для дослідження електрофоретичних спектрів
естераз були самці та самки бичка-кругляка Neogobius melanostomus
(Pallas, 1811), бичка-пісочника Neogobius fluviatilis (Pallas), бичкасірмана Neogobius syrman syrman (Nordmann) та бичка-зеленчака
Zosterisessor ophiocephalus (Pallas), виловлені в озері Сасик (загалом
200 екземплярів). Всі особини були одного віку та однієї розмірномасової категорії. Рибу заморожували і зберігали до моменту
проведення аналізу при температурі –20 °С. У даному дослідженні
для розділення білків кислої природи застосовували варіант
лужного електрофорезу у системі трис-гліцинового буферу (рН 8,3)
за системою Davis (1964). Розділяюча фаза носія являла собою
пластинчастий блок з концентрацією поліакриламідного гелю 7 %.
Для виявлення молекулярних форм естераз використовували
модифіковану методику (Корочкин, 1977). Про місце знаходження
ферменту в гелі судили за результатами проведення в м‘яких умовах
(рН 7,4) реакції одночасного азосполучення (Берстон, 1965). Гелеві
блоки сканували та аналізували за допомогою комп‘ютерної
денситометрії. Кількісну оцінку електрофореграм проводили,
використовуючи спеціальну комп‘ютерну програму «АнаИС». Про
експресію виявлених естераз судили за показниками оптичної
щільності (ДDo, відносні одиниці) відповідних ферментутримуючих
зон гелевого блоку (Заморов, Рижко, Друзенко, 2010). Отримані
первинні дані, що відображають рівень активності досліджуваних
ферментів, статистично опрацьовували (Атраментова, Утєвська,
2007).
Попередні дослідження (Заморов, Рижко, Друзенко, 2010)
показали, що при проведенні вивчення поліморфізму та експресії
естераз, внутрішньовидового різноманіття ензимної системи бичків
найбільш показовими є ферменти зябрової та м‘язової тканин. Саме
вони демонструють найбільшу кількість фракцій, не дивлячись на
те, що окремі естерази печінки і гонад виявляють найбільш високу
активність. В представленій роботі основним завданням було
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порівняння естеразних систем самців та самиць бичка-кругляка,
бичка-пісочника, бичка-зеленчака та бичка-сірмана з озера Сасик.
Тому для виконання цього завдання ми використовували лише
зяброву тканину, як найбільш показову.
Естерази бичка-кругляка представлені чотирма групами.
Перша група є найбільш електрофоретично рухливою, має досить
невелику експресивність (0,211 у самців та 0,160 у самок),
представлена лише однією повільнорухливою формою (Rf = 0,440).
Друга і третя групи представлені двома фракціями: однією більш
рухливою (F) і другою менш рухливою (S). Естераза 2 виявила
найнижчий рівень активності у самців кругляка (лише 0,193 для Sформи, та 0,197 – для естерази 2F). На протилежність від цього,
естераза 3 виявила у самців найвищий рівень активності і досягала
значення 0,766 (для форми 3F). Для самок кругляка найвищій рівень
активності не перевищував значення 0,291. Четверту групу естераз
бичка-кругляка складають форми, які є найменш рухливими у
поліакриламідному гелі.
Виявлені на електрофореграмах естерази бичка-пісочника за
їх електрофоретичною рухливістю також можна поділити на чотири
основні групи. Перша група, як і у випадку бичка-кругляка,
представлена лише однією фракцією. Для пісочника саме естераза 1
виявила найнижчий рівень експресії (0,157 для самців та 0,173 – для
самок). Вона була представлена не у всіх особин із досліджуваної
вибірки пісочника. На відміну від кругляка, друга група естераз
виявила лише одну повільнорухливу фракцію із досить низьким
рівнем активності (0,255 і 0,271 для самців та самок відповідно).
Для бичка-пісочника саме естераза 3 виявила найвищий рівень
активності (максимальне значення у самців дорівнювало 1,630),
який перевищив активність відповідних форм ферментів бичкакругляка. Четверта група була представлена лише однією
повільнорухливою фракцією із значеннями активності 0,513 для
самців та 0,330 – для самок.
Всі виявлені на електрофореграмах форми естераз бичказеленчака за рівнем активності були близькі до відповідних форм
ферментів бичка-пісочника. Але, на відміну від попередніх видів,
лише естераза 2 виявила присутність більш рухливої (F) і менш
рухливої (S) форм. Всі інші ферменти виявилися мономорфними і
були представлені тільки повільнорухливими фракціями. Рівень

120

активності досліджуваних фракцій був досить близьким до бичкапісочника.
Естерази бичка-сірмана за їх електрофоретичною рухливістю
також можна поділити на чотири групи. Перша, найбільш
електрофоретично рухлива (Rf від 0,440 до 0,450) група виявлялася
лише у самок і була представлена повільнорухливою формою (1S).
Всі інші групи були представлені двома фракціями. Загалом рівень
активності досліджуваних ферментів був найнижчим саме у бичкасірмана і не перевищував значення 0,306 у самців (естераза 4) та у
самок – 0,684 (естераза 3). Необхідно зазначити, що за винятком
повільнорухливої естерази 4, для ферментів зазначеного виду була
притаманна присутність у особин лише однієї форми естерази –
більш або менш рухливої. Зрідка у особин виявлялися обидві
фракції відповідних груп.
Проведення якісного та кількісного аналізу експресії
ферментів естеролітичної системи бичка-кругляка, бичка-пісочника,
бичка-зеленчака та бичка-сірмана, що мешкають в озері Сасик,
показало, з одного боку, міжвидові відмінності в числі
молекулярних форм естераз у риб, з іншого - високу ступінь
подібності за електрофоретичною рухливістю окремих форм
естераз, що визначається, ймовірно, як генотиповими, так і
паратиповими факторами. Таким чином, отримані результати, що
відображають окремі біохімічні ознаки фенотипу бичка-кругляка,
бичка-пісочника, бичка-зеленчака та бичка-сірмана, можуть бути
використані як при здійсненні моніторингу за динамічними
процесами, що відбуваються в популяціях цих видів в екологічній
системі озера Сасик, так і для проведення порівняльного аналізу під
час вивчення споріднених популяцій і окремих видів роду
Neogobius.
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ТЕМПИ РОСТУ І ДОЗРІВАННЯ СУМАТРАНСЬКИХ
БАРБУСІВ PUNTIUS TETRAZONA (СYPRINIDAE) В
ШТУЧНІЙ АКВАСИСТЕМІ
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, кафедра загальної зоології та
іхтіології, zoo_chair@twin.nauu.kiev.ua
Барбус суматранський Puntius tetrazona є одним із найбільш
поширених та популярних декоративних об‘єктів в акваріумістиці.
У природі даний вид широко розповсюджений у Південно-Східній
Азії на островах Суматра і Борнео.
Метою проведення досліджень було: удосконалити технологію
утримання, розведення і вирощування барбусів Puntius tetrazona в
декоративних прісноводних аквасистемах із врахуванням їх
біологічних особливостей;
встановити найбільш оптимальні
комбінації корму та його значення для поліпшення репродуктивних
характеристик барбусів.
В результаті проведення досліджень, розроблено три різних
комбінації корму для годівлі молоді, проаналізовано вплив даних
типів годівлі на виживаність, інтенсивність росту молоді та
дозрівання плідників.
Для проведення досліду було використано 3 вирощувальні
акваріума по 200 л. у кожен акваріум помістили 50 мальків, а також
6-ть нерестових акваріуми об‘ємом 60л. Щільність посадки мальків
визначали із розрахунку на перспективу їх росту. Так як доросла
особина має довжину тіла 5 см, тому на одну рибу потрібно 4 л води
(200/4 = 50 екз).
Гідрохімічні умови води при утриманні і вирощуванні
малька барбуса підтримувались на постійному рівні і складали - GH
до 15°; ph 6,5–7,5; температура 24–26°C. Постійно проводили
підміни води і контроль гідрохімічних показників. Освітленість в
акваріумах була в межах 4-5 Ват на 1 л води. Тривалість освітлення
12 годин на добу. Для достовірності досліджень параметри і умови в
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3-х варіантах (акваріумах) були однаковими.
Комбінування корму по варіантах слідуюче: №1 – сухі корма
(гранули, пластівці) фірм ―Tetra‖, ―Serra‖; №2 – живий корм мотиль,
трубочник, коретра заморожена дафнія, артемія, гамарус та інші, а
також рослинні добавки; №3 – комбінована годівля (сухий 50% +
живий корм 50%+ рослинні добавки)
Розміри тіла риб вимірювали за допомогою мірної стрічки,
темпи дозрівання спостерігали візуально за поведінкою самців і
самок, за зміною перед нерестового кольору у самців, формування
ікри у череві самки і появою темної плями навколо анального
отвору. Плідників для стимулювання нересту розсаджували окремо
терміном на два тижні, а також підвищували температуру води на
2ºС та зменшували жорсткість до 5º. Плідників поєднували у
нерестових акваріумах групами по 10-14 екз. в співвідношенні
самок : самців – 1:2. Рівень води - близько 30 см. рН знизили до 6
ортофосфорною кислотою і додаванням екстракту торфу. На дно
помістили сепаративну сітку, в центрі пучок яванської моху.
Плідників після відкладання ікри видалили. Інкубація ікри
відбувалась в нерестовому акаріумі Личинки викльовуються через
22 – 48 год, ще через 2 – 5 діб у них розсмоктується жовтковим
мішок, вони перетворюються на мальків і починають вільно плавати
у пошуках корму. Годували мальків невеликими порціями 4-7 раз на
добу коловертками, вареним яєчним жовтком, наупліямі циклопа і
артемії, мікроміном, а через 2 тижні – дрібним циклопом, різаним
трубочником. Мальків у віці до 2-х тижнів годували кожні 2,5 - 3,5
год., а через 2 години після початку годування проводили чистку
акваріума. У віці 1 – 2 місяців годували 4 рази на добу і чистили
акваріум через 1 год. після годування, замінюючи1/3 води на свіжу.
Спостерігалась тенденція різної інтенсивності росту молоді барбуса
суматранського в залежності від раціону живлення і виду корму. В
результаті досліджень встановлено, що найкраще використовувати
комбінований тип годівлі, причому ця тенденція спостерігається у
різні періоди вирощування. Так, при посадці, у всіх трьох
акваріумах мальки були одного розміру. Використовуючи різний
тип годівлі можна спостерігати, що на 20-й тиждень у ІІІ акваріумі
(комбінований тип годівлі) молодь барбуса суматранського досягла
максимального розміру і практично 94 % риб були готові до
нересту. Цікавим виявилось те, що при згодовуванні живого корму
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(варіант №2) темпи росту молоді хоч і перевищують (варіант №1)
але у період з 12 до 16 тижнів спостерігалась затримка у рості.
Таким чином використання комбінованого типу годівлі (варіант
№3) дало найкращі результати.
Молодь риб дуже часто гине з різних причин, а саме через
невідповідність параметрів води, різні захворювання викликані
неправильною годівлею або занесені з кормом, травми, неправильне
утримання, генетичні фактори тощо. Дуже часто спостерігається,
особливо у молоді зграйних риб, неоднаковий темп росту
представників. І тому, більші за розмірами і сильніші екземпляри
пригнічують або зовсім забивають менших і слабших представників
зграї. Одним з етапів наших досліджень було проаналізувати
виживаність молоді барбуса.
Дослідження вказують на те, що при годівлі мальків барбуса
суматранського лише сухими кормами, спостерігається найбільша
загибель молодняку. Даний факт свідчить про те, що дуже часто при
такому типі годівлі у риб спостерігається ожиріння і переродження
печінки, що в майбутньому призводить до їх загибелі. Найкращі
результати були при використанні комбінованого типу годівлі. У
варіанті №3 загинув лише один екземпляр. Через три тижні молодь
набуває забарвлення батьків. Статева зрілість настає за 6 місяців.
Дослідження вказують на те, що при комбінованому типі годівлі
(варіант №3) на 20-й тиждень усі представники стали
статевозрілими та готові до нересту. Найгірші результати отримані
при годівлі лише сухим кормом. Така тенденція спостерігається як у
темпі дозрівання, так і темпі росту.
При годівлі мальків барбуса суматранського лише сухими
промисловими кормами, спостерігається найбільша загибель
молодняку. Даний факт свідчить про те, що дуже часто при такому
типі годівлі у риб спостерігається ожиріння і переродження печінки,
що в майбутньому призводить до їх загибелі. Таким чином, можна
зробити висновок, що не слід використовувати для годівлі малька
сухий або лише живий корми.
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ТЕХНОЛОГІЯ УТРИМАННЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ
АСТРОНОТУСІВ (ASTRONOTUS OCELLATUS) В ШТУЧНИХ
ДЕКОРАТИВНИХ АКВАСИСТЕМАХ.
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, кафедра загальної зоології та
іхтіології, zoochair@twin.nauu.kiev.ua
Метою проведення досліджень було удосконалити технологію
розведення Астронотуса Astronotus ocellatus селекційної форми
«ALBINO-RED», встановити оптимальні умови для утримання,
розмноження та вирощування молоді.
Астронотус (Оскар)-Astronotus ocellatus (Cuvier,1829)
належить до ряду Окунеподібних Perciformes, родини Цихлових
Cichlida. Оптимальними умовами утримання астронотусів в
штучних аквасистемах є максимально наближені до природних. В
умовах акваріума гідрохімічні параметри води складають:
жорсткість до 35 dgh (5 – 19); рН до 8,5 (6,0 - 8,0); температура 26–
28°С. Астронотуси невибагливі риби, але вимагають акваріумів
великого об‘єму (рекомендований літраж для акваріума — від 350 л
для 1-2-х пар). Частота та об‘єм підміни води залежать від
величини акваріума й щільності посадки риби — починаючи від
30% у тиждень. Статевий диморфізм проявляється лише в
нерестовий період. Статева зрілість – 1,5 – 2 роки, при довжині тіла
більше 12 см. Тому, для вирощування плідників астронотусів їх
необхідно тримати в зграї до 8 – 10 екз., щоб дати можливість рибам
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самостійно розбитися на пари. Ємкість акваріума при цьому
повинна відповідати кількості риб (не менш 500 - 600 л).
В досліді було задіяно 10 екз. плідників астронотусів
Astronotus ocellatus селекційної форми "Червоний альбінос", яких
утримували в аквараріумі об‘ємом 600 л. Видовий акваріум було
оснащено зовнішнім каністровим фільтром потужніст 1050 л за
годину. Сформовані пари плідників поміщали в нерестові акваріуми
об‘ємом 200 л.
Дослідження проводили у 4 етапи: перший етап - підготовка
плідників і їх утримання в видовому акваріумі; другий етап висадка сформованої пари плідників у нерестовий акваріум та
відкладання ікри; третій етап – інкубація ікри і відсаджування
плідників; четвертий етап – вирощування малька.
Плідність самок астронотуса визначали по кількості
відкладеної ними ікри в нерестовому акваріумі. Кількість малька
визначали візуально в нерестовому і виросному акваріумах.
Довжину малька вимірювали мірною лінійкою з міліметровими
діленнями. З кожного варіанту (виросного акваріуму) відбирали по
30 екз. малька. Виміри проводили швидко, щоб незашкодити рибі та
зменшити стрес. Після визначення мальків повертали до виросного
акваріуму.
У нерестовий період риби стають дуже яскравими, тіло
набуває інтенсивно чорних кольорів. Після формування пари,
стимулювали нерест підвищенням температури води на 3-40С, та
урізноманітненням раціону живлення. Самка, протягом 4-5-ти
годин, відкладає на камінь до 2000 ікринок рівними рядами. Ікра в
діаметрі - 1,5 мм, білувато-мутна, неправильно-округлої форми. За
ікрою доглядає пара, дбайливо обмахуючи кладку плавниками.
Батьки видаляють зіпсовані ікринки й пильно охороняють личинок.
Личинки з‘являються через 3 - 6 діб, на активне харчування мальки
переходять на 7 - 10 добу. Якщо викльов проходить у присутності
батьків, то мальок спочатку харчується їх епітеліальним секретом.
Стартовим кормом є науплії артемії, дрібний циклоп і дафнія.
Мальки астронотусів ростуть швидко, але нерівномірно, при
цьому в акваріумі з молодняком треба регулярно проводити
сортування для того, щоб більші не знищили відстаючих у рості.
Крім того, велика кількість і швидкість росту (до місячного віку
мальки виростають до 2 см) виникає необхідність щоденної підміни
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20% води й наявності потужної фільтрації в акваріумі де вони
утримуються.
Плідність астронотусів (кількість відкладеної ікри самками)
визначали у відсаджених 3-х пар. Підрахунок ікри здійснювався
візуально після видалення плідників із нерестового акваріуму.
Самками було відкладено в середньому 450 – 530 ікринок. На 16-й
день кількість малька по варіантам складала від 310 до 420 екз. На
25-й день кількість малька зменшилась видповідно від 305 до 410
екз. На 36-й день цей показник складав від 280 до 380 екз. Мальок
астронотуса росте нерівномірно, більш розвинені екземпляри
пригнічують слабших. Часто спостерігаються випадки каннібалізму,
але за умов недостачі корму. На 36-ту добу мальків розсаджували по
акваріумах об‘ємом по 200 л, 6-ть акваріумів (варіантів). Кількість
мальків по акваріумах (варіантах) складала: 90, 130, 150, 170, 200,
220 екз. По варіантах визначали вплив щільності посадки малька
астронотуса на темпи його росту і виживаність віком від 35-ти до
75-ти та 90 діб за однакових умов годівлі і утримання.
Показник виживаності мальків астронотуса тісно пов'язана з
щільність посадки в акваріумі. Так, на 45-ту добу по всіх варіантах
цей показник складав 91-98%, відповідно 211-89 екз. на 200л. На 60ту добу у варіантах № 1-4 показник виживаності майже не змінився
(зменшився на 1-3%), а у варіантах № 5-6 він знизився на 4-10%. На
75-ту добу спостерігається тенденція до зниження виживаності у
варіантах № 5-6 (82-78%). Це пов'язано з зростанням агресивності
мальків по мірі його росту. Щільність посадки значною мірою
впливає на відсоток виживаності малька, що пояснюється
нерівномірним ростом.
Показник динаміки росту малька за однакових гідрохімічних
умов і кількості та якості корму, залежить від щільності посадки в
акваріумі. На 45- ту добу темпи росту малька були майже однакові
(20,3-20,5), а на 90- ту добу показники помітно різняться (58,5-52,4).
Тобто, на щільність посадки малька суттєво впливає на темпи його
росту. На 90-ту добу мальків сортують і готують до реалізації.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРИ
ВИРОЩУВАННІ ТОВАРНОГО КОРОПА
Національний університет біоресурсів та природокористування
України; Україна
03041м. Київ вул. Генерала Родимцева, кор. №1, E-mail:
TettiIvanova@mail.ru
Однією з умов успішного ведення рибогосподарської
діяльності є благополуччя водойм щодо заразних хвороб. Боротьба з
хворобами риб - це комплекс заходів серед яких провідне місце
належить профілактиці. У кожному господарстві при вирощуванні
риби необхідно суворо дотримуватися ветеринарно-санітарних
вимог, які дають можливість попередити масову захворюваність та
загибель риби, підвищити загальну рибопродуктивність водойм,
отримати якісну рибну продукцію. Профілактичні заходи
запобігають масовому зараженню збудниками інфекційних та
інвазійних хвороб і є обов‘язковою складовою частиною біотехніки
вирощування риби.
Проведеними
іхтіопатологічними
дослідженнями
в
нагульних ставах ВП «Немішаєвський агротехнічний коледж» було
виявлено поодинокі екземпляри збудника лернеозу у коропа
(Lernаea cyprinacea). В окремих екземплярів травмованих чи
ослаблених риб спостерігали розвиток сапролегнієвих грибів на
поверхні тіла, голові, хвостовому стеблі.
Для профілактики інфекційних хвороб коропових риб
проводили комплекс рибоводно-біотехнологічних та ветеринарно-
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санітарних заходів, спрямованих на забезпечення оптимального
гідрохімічного і гідробіологічного режимів у ставах. При розгрузці
зимувалів рибу обробляли фіолетовим «К» у ваннах за концентрації
препарату 0,15 г/м3 при експозиції 15 хв. Поодинокі екземпляри риб,
уражені сапролегнієвими грибами, вибраковували. При проведенні
рибоводних маніпуляцій уникали стресування і травмування риби.
Для профілактики сапролегніозу здійснювали вапнування, що
також ефективно при лернеозі, оскільки збільшення рН до 8,5 – 9.0
сприяє знищенню вільноживучих наупліальних і копеподних стадій
рачків і відповідно запобігає їх подальшому розвтку(Канаев, 1985;
Головина Н. А., 2003)
Крім того, вапно застосовували, як засіб для дезинфекції
водойм, який знищує збудників багатьох хвороб риб. Вапнування
водойми проводили негашеним вапном після зариблення нагульних
ставів з розрахунку 150 кг/га та щомісячно протягом вегетаційного
сезону вирощування риби. Також після закінчення рибоводних
операцій проводили вапнування ложа ставів та гідроспоруд з
розрахунку 25-30 ц/га.
В загальному, заходи з профілактики інфекційних та
інвазійних хвороб риб дозволяють поліпшити епізоотичний стан
водойм та зберегти до 25% товарної рибної продукції.
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Іващук І.С.
РИБОВОДНО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДОМЕСТИКОВАНИХ
ПЛІДНИКІВ РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА В УМОВАХ
КІЗАНСЬКОГО ОСЕТРОВОГО РИБОВОДНОГО ЗАВОДУ
АСТРАХАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
Осетрові риби відносяться до реліктової іхтіофауни.
Завдяки високій організації захисно-пристосувних функцій
організму, ці види хрящових ганоїдів подолали чисельні природні

129

катаклізми і успішно дожили до наших днів. На даний час запаси
осетрових риб знаходяться у критичному стані, а природне
відтворення втратило своє домінуюче значення, тому доля
осетрових залежить від стану і масштабів штучного відтворення. [
Васецький 1971, Кокоза 2004].
Роботи з відтворення російського осетра проводилися у
2009 році на базі Кізанського осетрового рибоводного заводу
Астраханської області.
В
дослідженнях
було
використано
три
партії
доместикованих плідників російського осетра, для яких за різної
температури води (13,15 та 16 0С) було застосовано однакову дозу
гонадотропної речовини сурфагону (3 мг на самку та 1 мг на самця) .
Плідникам, що використовувалися у рибоводних роботах, була
надана рибоводно-біологічна оцінка за
показниками маси,
плодючості, відносної робочої плодючості та гонадосоматичного
індексу.
В результаті проведених досліджень встановлено, що маса
самок, які були використані в першій партії, коливалася від 9,7 до
21,7 кг, середня її величина дорівнювала 15,28 ± 1,2 кг; маса самок
другої партії коливалася в межах 20,3 - 44,2 кг, середня її величина
дорівнювала 21,96 ± 1,71 кг, маса самок третьої партії знаходилася в
межах 11,4 - 23,1 кг, середня її величина становила 16,49 ± 1,24 кг.
Маса відібраної ікри у першій групі самок коливалася від
1,2 до 4,7 кг, середня її величина дорівнювала 3,08 ± 0,35 кг на
самку; у другій партії відповідно – від 1,8 до 8,2 кг, та 4,43 ± 0,46 кг,
маса відібраної ікри у третій партії знаходилася в межах 1,4-6,8 кг, а
середня її величина становила 3,34 ± 0,54 кг.
Кількість ікринок в 1 г овульованої ікри у першій партії
самок коливалася від 48 до 54 ікринок (в середньому 50,5 ± 0,6
ікринок), у другій партії - 43-53 та 48,86 ± 0,71 ікринок відповідно,
у третій їх кількість становила 45-58, в середньому – 50,3 ± 1,3
ікринок.
Робоча плодючість самок російського осетра у першій
партії риб коливалася від 63600 до 244400 ікринок, середня її
величина дорівнювала 155610 ± 18080 ікринок, робоча плодючість у
другій партії коливалася від 86400 до 410000 ікринок, за середнього
її показника 216428,6 ± 23114 ікринок, у третій партії риб відповідно від 63000 до 306000 ікринок, та 167900 +24300 ікринок.
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Гонадосоматичний індекс самок першої дослідної партії
коливався від 12,4 % до 24,4 % за середнього показника 19,85 ± 1,2
%, гонадосоматичний індекс у другій партії риб знаходився в межах
7,6 % - 20,1 %, середня його величина дорівнювала 15,36 ± 0,9%, у
третій партії ці показники становили 12,3% - 28,6%, та 19,76 ± 1,63
% відповідно.
Відносна робоча плодючість, як показник якості самок, у
першій партії риб коливалася від 6557 до 12672 ікринок/кг, середня
її величина дорівнювала 10014 ± 611,5 ікринок/кг, у другій партії
відносна робоча плодючість коливалася від 3739 до10064
ікринок/кг, середня її величина дорівнювала 7488,93 ± 451,79
ікринок/кг, відносна робоча плодючість у третій партії знаходилась
в межах 5526 – 13113 ікринок/кг, середня її величина дорівнювала
9932,4 ± 758,7 ікринок/кг.
В
результаті
проведених
досліджень
щодо
рибогосподарської
оцінки
самок
російського
осетра
доместикованого стада, які були використані в роботах з
відтворення, встановлено, що найкращі результати були отримані
при роботі із другою партією, усі показники в цілому відповідали
рибоводним вимогам. Найкращі рибоводно-біологічні результати
(маса, кількість ікринок в 1 г, робоча плодючість, гонадосоматичний
індекс, відносна робоча плодючість) у другій партії були отримані
від самок масою 44,2 кг, 40,4 кг і самки масою 31,3. Від них було
отримано8,2 кг, 7,9 кг і 6,3 кг ікри. Ікра була крупною і становила
відповідно 50, 48 і 50 ікринок в 1 грамі. Робоча плодючість цих
самок знаходилася на рівні 410000 ікринок, 379200 ікринок і
відповідно 315000 ікринок. інші показники (ГСІ і відносна робоча
плодючість) також були найвищими у цій партії. все це пов'язано з
чудовими умовами нагулу на КОРЗ,. оптимальною температурою
води - 15 С із звиканням до штучних кормів, які вони споживали
протягом тривалого періоду. В результаті проведених робіт
Кізанським осетровим рибоводним заводом було у 2009 р. було
одержано 3,4 млн.екз личинок.
Література:
1.
Васецький
С.Г."Рыбы
семейства
polyodontidae"//
Вопр.Ихтиологии. М - 1971.
2.
Кокоза А.А. " Искусственное воспроизводство осетровых
рыб". - Астрахань, 2004. - 186 с.

131

М.С. Козий, С.К. Семенюк
ЭСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ТЕЧЕНИЕ
ЭМБРИОГЕНЕЗА РУССКОГО ОСЁТРА (ACIPENSER
GUELDENSTAEDTII BRANDT ET RATZEBURG, 1833)
Херсонский государствнный аграрный університет 73006,
м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23тел/факс: 26-32-89 E_mail:
hgau@selena.kherson.ua
Херсонськая гидробиологическая станция НАН Украины,
М.Фортус, 87, Херсон-16, 73016, Украина.
Современная ихтиология в большинстве случаев опирается на
анатомо-морфологические параметры, которые находят разные
отражения в связи с происхождением водоѐмов и их целевым
назначением. В последние десятилетия определѐнные подвижки в
этом плане обусловлены использованием современных систем,
позволяющих повысить качество исследований физиологобиохимического характера. Однако практически вне сферы
внимания остаются гистологические исследования ихтиофауны.
Оценивая критерии рыбы разных видов и возрастных групп, мы не
уделяем достаточного внимания микроструктурным особенностям
раннего онтогенеза. Между тем, в ряде случаев эти исследования
параллельно с теоретическими интересами имеют выход в практику,
в значительной степени определяют жизнестойкость рыбы,
адаптационные возможности.
Целью наших экспериментов было изучение действия
отдельных групп БАВ на развитие зародышевых листков у русского
осѐтра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833), в
частности, мезодермы. Общеизвестно, что различные концентрации
растворов обуславливают разную скорость дифференциации клеток
эпидермиса: от ускоренного развития до значительного угнетения в
процессе эмбриогенеза. В серии наших опытов также показано, что
в зависимости от концентрации применяемые БАВ вызывают
неодинаковый эффект.
Необходимость выбора различных значений коцентраций
фосфорорганического препарата Катозал (корпорация «BAYER»,
Германия), впервые применѐнного в наших исследованиях,
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объясняется отсутствием данных о его воздействии на эмбрионы
рыб. Выбор концентрации осуществлялся согласно результатов
гистологического контроля развития зародышевых листков. В ходе
эксперимента было установлено, что действие разбавленных
растворов Катозала (0,1 г/л) не вызывает сколь-нибудь
значительного ускорения эмбрионального развития, в то время как
более концентрированные его растворы (0,4-0,5 г/л) вызывают резко
положительную динамику процесса. По всей вероятности,
повышенные концентрации Катозала вызывают в развивающемся
организме химический синергизизм.
Отмечено, что интродукция БАВ в икру непосредственно
перед инкубированием производится не случайно, так как в этот
период организм наиболее податлив к воздействию различных
факторов (Детлаф Т.А., 1981). Естественно, если яйцо
оплодотворено, со временем возможно проследить ту или иную
стадию развития нервной полоски. Критерием эффективного
влияния БАВ на ранних стадиях развития эмбрионов, согласно
нашему мнению, является ускорение формирования нервной
трубки.
Поскольку изучение тотальных препаратов икры оказались
малоинформативным даже после интенсивного окрашивания
селективным красителем, согласно авторским методикам (Козий
М.С., 2009) были изготовлены серии срезов, относящихся к первой
половине первичной полоски. Анализ результатов гистологических
исследований показал, что эффект стимуляции эмбрионального
развития гораздо выразительнее в опытной группе, что может быть
объяснено стимулирующим действием бутафосфана, входящего в
состав Катозала. Так, если в контрольной группе эмбрионы
существуют на стадии двух зародышевых листков при неотчѐтливой
выраженности первичной полоски, то в эксперименте у эмбрионов
первичная полоска выражена достаточно отчѐтливо, при этом
паралельно наблюдается незначительное увеличение клеточной
массы мезодермы. В отдельных случаях отмечается слабая
дифференцировка зародышевого листка – ниже хорошо
сформированной первичной полоски происходит сгущение
клеточных масс – образуется «тень» хорды.
В качестве ускорителя диффузии нами впервые был применѐн
диметилсульфоксид (ДМСО). Его концентрация также определялась
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опытным путѐм в связи с отсутствием данных о взаимодействии
химического проводника и БАВ, а также реакции эмбрионов на его
присутствие. По нашим данным, наиболее целесообразно
применение лишь очень разбавленных растворов (0,01%)
химического проводника. Возможно, что в разбавленном виде
диметилсульфоксид
выполняет
исключительно
функцию
химического проводника, оставаясь инертным по отношению к
эмбрионам и растворам биомодуляторов.
Последующее развитие эмбрионов имеет свои особенности:
нервная трубка замкнута; хорда хорошо сформирована, почти
вплотную прилегает к нервной трубке. Остальной клеточный
материал мезодермы чѐтко дифференцирован в метамерно
расположенные сегменты – сомиты. Отмечено, что в ранних
исследованиях
интенсивность
эмбрионального
развития
определялась подсчѐтом разницы числа пар сомитов в интактных и
контрольных группах. В наших исследованиях рассматривалась
степень дифференциации отдельно взятой пары сомитов – у
эмбрионов контрольной группы нервная трубка хорошо
сформирована,
округлая в поперечном сечении;
хорда
сформирована хорошо, почти вплотную прилегает к нижней части
нервной трубки; отмечается начало развития парной спинной аорты;
сомиты хорошо обособлены; закладка протоков и канальцев
нефротома не обнаружена. У экспериментальных особей хорда и
нервная трубка хорошо развиты, закончен процесс формирования
парной спинной аорты. Наблюдается дальнейшее увеличение
клеточных масс сомитов; целомическое пространство достаточно
широкое. Нефротом интенсивно формируется, но кишечник
незамкнут. Известно, что с начинающейся гистологической
дифференцировкой значительно изменяется форма сомитов: они
вытягиваются в дорсовентральном направлении и уплощаются в
серединно-боковом. Сравнивая форму тел сомитов эмбрионов
контрольной и опытных групп, что степень их вытянутости в
дорсовентральном направлении отражает степень увеличение
клеточной массы и, следовательно, их площади под действием БАВ.
Так, у контрольных особей площадь тела сомита составляла в
среднем 890 мк2, а в эксперименте – 1112 мк2, что отражает высокий
уровень достоверности.
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Проведенные нами гистологические исследования показали,
что в результате действия биологически активных веществ деление
клеток в сомитах не равномерное, а усиленное преимущественно в
периферических частях. Отмечено также, что деление клеток
дорсальной части сомита несколько интенсивнее, чем их
митотическая активность в вентральной части. В связи с этим
становится очевидным, что дальнейшая дифференциация и рост
мышечной ткани будет находиться в зависимости от количества
клеточной массы сомитов, в частности, миотомов. Исходя из
сформулированной концепции, очевидный интерес это направление
экспериментальных
исследований
представляет
как
в
теоретическом, так и в прикладном плане, что побуждает к
осуществлению
определѐнных
исследований
на
видах,
составляющих основу ихтиофауны Украины и, в частности,
объектов современного тепловодного прудового рыбного хозяйства.
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Копейка Е.Ф., Миксон К.Б.
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА РЫБ И
РАЗРАБОТКА ВИТРИФИЦИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ЭМБРИОНОВ ВЬЮНОВ MISGURNUS FOSSILIS
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН
Украины
Рыбы один из наибольших классов позвоночных,
насчитывающий более 30 тысяч видов и заселивший практически
все ниши Земного Шара. Но они, как и все другие организмы,
находятся под мощным антропогенным прессом. Строительство
плотин и гидроэлектростанций, уничтожение
природных
нерестилищ,
постоянно
растущее
загрязнение
водоемов,
неконтролируемый вылов, а также резкие изменения климатических
условий
приводят к сокращению численности популяций,
инбридингу и исчезновению многих видов рыб и других
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организмов. Поэтому в последние годы проблема сохранения
генофонда рыб и всех живых организмов становится одной из
важнейших проблем человечества. Сейчас во всех ведущих странах
мира ведутся интенсивные исследования по сохранению генофонда
рыб и его практическому использованию. Так еще в 50 годах
прошлого столетия целью одной из первых работ (Blaxter, 1953;
1955) было заморозить сперму и яйцеклетки сельди Clupea
harengus, нерестящейся весной и осенью и затем провести
скрещивание. В этих экспериментах автору удалось заморозить
только сперму. Попытка заморозить яйцеклетки была безуспешной.
Сейчас во многих странах мира уже созданы криобанки спермы
рыб. Что же касается криоконсервирования яйцеклеток и эмбрионов
рыб, то эта проблема до настоящего времени не решена. Многие
авторы пытались ее решить с использованием методов,
применяемых при криоконсервировании спермы. Периодически
даже появлялись сообщения об успешном криоконсервировании
яйцеклеток или эмбрионов рыб (Zell, 1978; Zhang et all., 1989 ). Но,
как оказывалось в последующем, авторы допускали методические
ошибки или их результаты были невоспроизводимы.
Причины неудач объясняются рядом факторов: большим объемом
эмбрионов, низким отношением площади мембран к объему,
низкой проницаемостью мембран, высокой гетерогенностью
структур эмбрионов, большим объемом желтка и другими (Harvey
and Aswood-Smith, 1982; Hagedorn et all., 1998; Liu et all., 1999).
Вследствие этого не удается обезводить эмбрион за короткое время
и насытить его криопротекторами.
При использовании сверхвысоких скоростей охлаждения и
витрифицирующих
сред
удалось
заморозить
яйцеклетки
млекопитающих (Whittingham, Leibo, Mazur, 1972; Whitingham,
Adams, 1976; Rall, 1987; Rall, Fahy, 1985; Rall et all., 1984) и
казалось, что скоро удастся заморозить яйцеклетки и эмбрионы рыб.
Однако пока эта проблема практически так и нерешена. Хотя этот
подход более перспективен, чем ранее используемые методы.
Целью нашей работы было создание витрифицирующей
среды для криоконсервирования эмбрионов вьюнов Misgurnus
fossilis. Был поставлен многофакторный эксперимент 5х5 по типу
латинского квадрата, в котором эмбрионы 5 самок на 5 стадиях
развития переносились на 30 мин с 21 ºС в 4 среды с температурой
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5 ºС.
Было установлено, что эмбрионы вьюна чувствительны к
холодовому шоку. Включение в среду сахарозы позволило снизить
эту чувствительность и повысить выживаемость эмбрионов. В
результате этих исследований разработана среда, на которой в
последующем были витрифицированы эмбрионы вьюнов (Миксон,
2010).
Кравченко Т.І., Шевченко П.Г.
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РИБ У
МАКОРТІВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ Р. САКСАГАНЬ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, Україна, 03041, м. Київ, вул.
Генерала Родимцева, 19, кор. №1, E-mail:
shevchenko.petr@gmail.com
Річка Саксагань (назва походить від половецького слова
Saxagan
–
"сорока")
бере
початок
з
джерела
біля
с.Малоолександрівка
Верхньодніпровського
району
Дніпропетровської області. Має 28 приток. Ріка відноситься до
категорії малих річок. Є притокою Дніпра ІІ-го порядку. Витоки
ріки розташовані на висоті 140 м., а гирло 31 м. Довжина
вододільної лінії – 250 км. Довжина ріки через зарегулювання стоку
скоротилась до 134 км, площа басейну 2048 км2, коефіцієнт
звивистості 1,50, середньорічні витрати води 2,1 м2/с. Ширина
долини Саксагані 0,5-4,5 км.
Макортівське водосховище, розташоване на р. Саксагань
біля села Макорти (верхній б'єф – дамба)
на території 4
адміністративних районів (П‘ятихатського, Криничанського,
Софіївського
і
Криворізького)
на
південному
сході
Дніпропетровської області. Виклинювання підпору – до с. Саївка.
Загальна проектна площа дорівнювала 2000 га. Залежно від
водності і водонаповнювання, площа водосховища коливалась
від 1330 до 1400 га. Найбільші глибини – 25 м, середні – 4-6 м. В
даний час площа акваторії водосховища значно відрізняється від
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проектної (2000 га) і при максимальному наповненні не перевищує
1300 га. Водойма поступово міліє, середні глибини – до 3 м.
Вивчення видового складу, біології й екології риб у
Макортівському водосховищі проводилося у літній період 2009 р.
Отримані результати досліджень мають важливе значення для
розробки рекомендацій з оптимального режиму ведення рибного
господарства. Для цієї водойми характерний один позитивий
момент – тут протягом усього року високі показники водообміну,
що може впливати на біологічні проказники риб та величини
рибогосподарських характеристик протягом вегетаційного сезону.
Дослiдження проводили на Макoртівському водосховищі,
розташованому на р. Саксагань біля с. Макорти Днiпрoпетровської
області у липні 2009 р., вивчався стан іхтіoфауни (видовий склад,
розміри, чисельнiсть, ріст риб) та рибопродуктивнiсть туводних
видів.
Збір іхтіологічногo матеріaлу провoдили контрольними та
прoмисловими знаряддями лoву нa двох станціях відбору прoб чи у
їхньому райoні. Камеральнy та стaтистичну обрoбку матеріалу
виконувaти у вiдповідності з загaльноприйнятими та iншими
іхтіологічними метoдиками (Маркевич…, 1954; Првавдин, 1966;
Брюзгин, 1969; Методи…, 2006). Риб у фіксованому вигляді
обрoбляли в лабораторних умовaх, вимірюючи їх довжину, масу
тiла, визначаючи вiк, стать тощо. Чисельнiсть промислової
іхтіoфауни водойми визнaчали комбінованими репрезентативними
метoдиками
(Шевченко…,
1993,
1994).
Промислова
рибoпродуктивність водойми була розрахована для всіх риб
методом прямого обліку, випробованому на різних водоймах
(Денисов, 1978).
У результаті досліджень безпосередньо у водоймі виявлено
тільки 13 видів риб (щука, лин, лящ, карась сріблястий, щіпавка,
окунь, йорж, краснопірка, колючка мала південна, гірчак, плітка,
бичок-цуцик, бичок-піщаник), що відносяться до 6 родин, тоді як у
р. Саксагань виявлено понад 21 вид, що відносяться до 7-8 родин.
Враховуючи дані попередніх років та результати опитування
місцевих рибалок, видовий склад риб Макортівського водосховища
нараховував біля 20 видів риб. Аналіз риб у контрольних ловах
мальковою волокушею показав, що серед промислових цінних риб
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найбільш переважали особини окуня (60,2%), потім плітки (14,1 %)
та щуки (0,9 %).

За результатами досліджень в сучасних умовах, окрім
карася сріблястого і ляща, а також тарані, окуня і судака,
домінуючими промисловими видами у всіх видах вилову
можуть бути інродуковані раніше рослиноїдні риби (білий
товстолоб і його гібрид із строкатим) та короп. Так, в ставних
сітках у липні 2009 р. зустрічались 5 видів риб, з них
аборигенних промислових 5 (тараня, окунь, лящ, судак та
карась сріблястий). Ітродукованих раніше – (строкатий
товстолоб, білий товстолоб, білий амур і короп) у липні у
водоймі не виявлено. В уловах ставними сітками з розміром
вічка 30-110 мм за масою особини промислових риб були
представлені найбільше в сітках з мінімальним розміром вічка.
В сітках з розміром вічка більше 75 мм (75-110 мм) риби не
виявлено зовсім. Цілком очевидно, що переважна більшість
промислової іхтіофауни була відтворена шляхом природного
розмноження аборигенних видів риб та сріблястого карася. В
сучасних умовах карась сріблястий, судак та інші аборигенні
риби активно відтворюються у водоймі шляхом природного
нересту, що позначається на їх рибопродуктивності зараз і
сприятиме незначному росту (окрім сріблястого карася) в
майбутньому. У водоймі невиявлено рослиноїдних риб, якими
раніше
зариблялось
водосховище,
а
промислова
рибопродуктивність аборигенних риб є досить низькою.
Промислові запаси та рибопродуктивність 5 названих
промислових риб у водоймі у липні 2009 р. знаходились на рівні
93,6 кг/га. З них карася сріблястого – 56,7 кг/га, ляща – 13,6 кг/га,
судака – 7,6 кг/га, тарані – 3,2 кг/га і окуня – 1,2 кг/га. В цілому це
складає 121,68 т. За нашими підрахунками у водоймі є запаси
довгопалого річкового рака – біля 7 кг/га (9,1 т).
Перспектива
зростання
вилову в
Макортівському
водосховищі у майбутньому полягає у проведенні зариблення,
переважно саме рослиноїдними рибами, і, в значно меншій
кількості коропом і білим амуром. Потенційні природні нерестові
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можливості інших аборигенних видів, окрім сріблястого карася,
незначні.
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ВПЛИВ СУЛЬФАНІЛАМІДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА
РОЗВИТОК ІКРИ КОРОПА
Національний університет біоресурсів і природокористування
України, Україна,
03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, кор. №1
Для забезпечення населення безпечними продуктами
харчування протягом ряду років у сільському господарстві, зокрема
в свинарстві, використовують протимікробні засоби, у тому числі
сульфаніламідні препарати. З метою підвищення ефективності
відгодівлі практикують введення в корми цих препаратів у відносно
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малих дозах впродовж тривалого періоду часу. Вони виконують
стимулюючу дію на ріст, продуктивність і відтворення тварин, що
призводить до збільшення приросту живої маси, зниження витрат
корму на одиницю приросту та підвищення резистентності
організму (Смирнов, 1999).
В ветеринарній медицині сульфаніламіди використовують
при різних інфекціях травного тракту, хворобах органів дихання,
сечостатевої системи та інших (Ковалев, 1988). Висока ефективність
препаратів стимулювала їх поширення у ветеринарній практиці,
причому застосовують, як чисті препарати сульфаніламідів, так і їх
комбінації з антибіотиками. При порушенні режиму профілактики й
лікування тварин, а також в результаті недотримання часу витримки
перед забоєм, залишки сульфаніламідних препаратів можуть
потрапляти в продукти харчування тваринного походження.
Встановлено, що споживання людиною продуктів, які містять
залишкову кількість сульфаніламідів, пригнічує мікрофлору
кишечнику, може спровокувати прояви алергічного характеру,
диспепсичні явища, порушення функції нирок і кровотворних
органів (Гущин, 1999).
Крім того, після застосування сульфаніламідних препаратів
при вирощуванні сільськогосподарських тварин, частина їх разом із
продуктами життєдіяльності потрапляє в оточуюче середовище
(грунти, природні і штучні водойми). При проведенні аналізу
стічних вод свинокомплексів було виявлено ряд сполук органічної і
неорганічної природи, які за певної концентрацією і в комплексі
являються токсичними для водних організмів, у тому числі і для
риб. Серед виявлених сполук знайдено і сульфаніламідні препарати,
а
саме:
сульфаметазин,
сульфаніламід,
сульфадіазин,
сульфагуанідин та інші (Курбатова, 2008). На сьогодні, досить
добре вивчено вплив сульфаніламідних препаратів на організм
людини і сільськогосподарських тварин, проте, залишається
відкритим питання дії ксенобіотиків, які потрапляють у водойми зі
стічними водами тваринних комплексів, у зв‘язку з підвищенням
інтенсифікації тваринництва, на вищі водні гідробіонти. Тому,
метою наших досліджень було вивчення дії сульфаніламідних
препаратів на розвиток риб в ембріональний період. Вплив
сульфаніламідів певної концентрації на розвиток ембріонів
прісноводних риб вивчали на щойно заплідненій ікрі коропа.
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Постановку експерименту проводили за загальноприйнятою
методикою, використовуючи візуально-кількісну оцінку отриманих
результатів (ДСТУ ISO 1289, 2005).
На дослід брали запліднену ікру від однієї самки, яку
розміщували в чашках Петрі у розчин ставкової води з додаванням
сульфаніламідних препаратів (сульфаніламіду та сульфаметазину)
різної концентрації: для сульфаніламіду – 0,005 мг/л (дослід 1),
0,015 мг/л (дослід 2), 0,030 мг/л (дослід 3); для сульфаметазину –
0,05 мг/л (дослід 4), 0,15 мг/л (дослід 5), 0,30 мг/л (дослід 6). На
протязі 72 годин спостерігали за розвитком ікри, підраховуючи
кожну добу кількість загиблих ембріонів до стадії викльову
личинок. На першу добу найбільша кількість відмерлих ембріонів
коропа була відмічена у розчині сульфаніламіду при концентрації
0,015 мг/л та сульфаметазину при концентрації 0,30 мг/л, в
середньому на 15% більше ніж у контролі. На другу добу
спостерігалась підвищена загибель ембріонів у досліді 6, що
становило приблизно 30% від загальної кількості ікри, та була
вищою у два рази в порівнянні з дослідами 4 та 5 і на 10% вищою
ніж у контролі. На третю добу спостережень найбільша кількість
живої ікри зафіксована у досліді 4 з використанням сульфаметазину
найменшої концентрації, де загибель ембріонів риби була майже у
три рази меншою ніж у контролі і у дослідах 1 та 2, з використанням
сульфаніламіду. Відповідно, найбільший вихід личинки відмічено у
дослідах 4 та 3.
Результати досліджень свідчать про стимулюючу дію
сульфаніламідів на розвиток ікри коропа при відповідних
концентраціях, а саме: сульфаніламіду - 0,030 мг/л та
сульфаметазину - 0,05 мг/л.
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ІНВАЗОВАНІСТЬ ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS L.)
ГЕЛЬМІНТОМ TRIAENOPHORUS NODULOSUS В ОЗЕРАХ
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Національний університет біоресурсів і природокористування
України, кафедра загальної зоології та іхтіології,
zoo_chair@twin.nauu.kiev.ua
Шацькі озера розташовані у межиріччі Західного Бугу і
Прип‘яті на території, яку займає Шацький національний
природний парк. До цієї групи належать водойми, більшість з яких
з‘єднується між собою штучно створеними каналами, побудованими
з метою меліорації болотних масивів та регулювання стоку під час
весняної повені[Літопис, 2009].
Окунь звичайний (Perca fluviatilis L.) – представник
бореальнорівнинного комплексу, один із домінуючих видів риб
Шацьких озер, який населяє водойми з достатнім кисневим
режимом.
Однією з складових комплексного дослідження іхтіофауни є
іхтіопатологічне обстеження риб, оскільки епізоотичний стан
водойм суттєво впливає на їх рибопродуктивність. Вивчення
закономірностей виникнення та поширення хвороб риб, їх
попередження є важливою проблемою сучасного рибництва і
збереження рибопродукції [Юнчис, 1997].
Перша інформація щодо наукових робіт по озерах Шацької
групи датована 1949 – 1958 роками [Ялынская,1949]. Щодо
дослідження біоти риб Шацького національного природного парку,
зокрема паразитофауни, то такі дані в доступній літературі
поодинокі. Останні дослідження, проведені у вересні 2007 року
[Вовк, 2008].
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Мета нашої роботи дослідити паразитофауну окуня (Perca
fluviatilis L.) озер Шацького національного природного парку,
зокрема озер Люцимер, Чорне Велике, Світязь, Пулемецьке.
Дослідження проводились в 2010 році протягом весняно-осіннього
періоду (квітень – вересень). Вилов здійснювали ставними сітками з
розміром вічка 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 мм. Іхтіопатологічні
дослідження здійснювали за загальноприйнятими методами
[Мусселиус 1983]. Проведено клінічний огляд відловлених риб,
патологоанатомічному розтину та неповному паразитологічному
дослідженню піддано близько 90 екз. риб. у віці від 2 до 7 років,
довжиною 9,5 – 27,5 см і масою 6,0 – 410,0 г. Систематичне
положення виявлених паразитів здійснювали за визначником під
загальною редакцією М. Бауера [Бауер, 1981].
Під час проведення іхтіопатологічного обстеження окуня у
Шацьких
озерах,
виявлено
масове
ураження
печінки
інкапсульованими гельмінтами. При цьому печінка була збільшена в
розмірі, мала мозаїчне забарвлення та багаточисельні чи поодинокі
капсули з плероцеркоїдами. Капсули (діаметром 3 – 6 мм) із
стрічкоподібними гельмінтами довжиною 150,0 – 300,0 мм,
шириною 2,0 – 4,0 мм, які не мали вираженої сегментації,
знаходились у тканині органу, утворюючи бугристу поверхню.
Згідно результатів мікроскопічних досліджень, особливостей
морфологічної будови та локалізації гельмінти були віднесені до
класу Cestoidea роду Triaenophorus nodulosus.
Трієнофороз – широко розповсюджене захворювання
хижих риб (окуня, сигів, харіусів, єльця, линя, сома, форелі,
корюшки, сига), переважно у ріках, озерах і водосховищах,
збудниками якого є членистоногі гельмінти Trienophorus nodulosus
У ставових господарствах його реєструють рідко і лише у форелі
[Гаевская, 2006]. T. nodulosus розвивається за участю проміжних
(Cyclops strenuus, C. insignis, Paracyclops fimbriatus, Mesocyclops
oithonoides, M. leuckarti, Eucyclops serrulatus, Acanthocyclops
bicuspidatus, A. vemalis, Diaptomus gracilis) і додаткового хазяїна –
риби. Остаточний хазяїн гельмінта – щука [Давыдов,2004]. В оз.
Люцимер екстенсивність інвазії (ЕІ) окуня гельмінтом Triaenophorus
nodulosus становила 32,0 % за інтенсивності інвазії (ІІ) – 3 – 5
екз./рибу; в оз. Чорне Велике ЕІ – 52,4 %, за ІІ – 2 – 6 екз./рибу; в оз.
Світязь ЕІ – 18,2 %, за ІІ – 2 – 4 екз./рибу; в оз. Пулемецьке ЕІ – 30,0
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%, за ІІ – 3 – 6 екз./рибу. Отже, найбільша екстенсивність інвазії
виявлена в оз. Чорне Велике – 52,4 %. Такий показник ураження
гельмінтом Triaenophorus nodulosus, може призводити до зниження
темпу росту, негативно впливати на дозрівання статевих продуктів,
порушуючи процеси відтворення, та викликати загибель риби.
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Для забезпечення відтворення прохідних риб при
гідробудівництві на річках у гідровузлах будують рибопропускні
інженерні споруди. Ці споруди пропускають у верхній б'єф
плідників риб, які нерестяться на частково збережених
нерестовищах або на меліорованих і збудованих штучних
нерестовищах (наприклад, насипні гравійні ділянки дна для
осетрових і рибця). Для деяких риб використовують плавучі
нерестовища, виготовлені з рослинних або синтетичних матеріалів,
а також донні панелі з різним субстратом. За принципом пропуску
риби ці споруди відносяться до наступних основних типів:
рибоходи (ступінчаті, лотокові та обхідні), рибопідіймачі,
рибопропускні шлюзи і багато інших (Ісаєв, Карпова, 1989).
Найбільш близьким до природного режиму річок, що дуже важливо
для відтворення риб, є ступінчатий рибохід. Створення каналу
рибоходу ступінчатого типу передбачалося проектом при
будівництві Олександрійського гідровузла на р. Південний Буг для
прохідних риб.
Однак,
багаторічний
досвід
експлуатації
різних
рибопропускних споруд свідчить про їх недостатню ефективність у
збереженні та успішному відтворенні прохідних видів риб.
Вирішення іхтіологічних та екологічних проблем у великій мірі
вдається при комплексному поєднанні як рибопропускних споруд, з
одного боку, так, і різних компенсаційних заходів, з іншого.
Природно в нинішніх непростих економічних умовах комплекс
пропонованих заходів має бути достатнім для збереження і
відтворення риб, а також ефективним і не дуже витратним.
До прохідних риб в р. Південний Буг, яким для здійснення
відтворення необхідні рибопропускні споруди, слід віднести
оселедеця, пузанка, чехоню, шемаю, марену, вирезуба та ін.
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Більшість з перерахованих представників у минулому мали важливе
рибогосподарське значення (Павлов, 1964). Однак, у зв'язку із
широкомасштабним гідробудівництвом стали досить рідкісними вимагають відновлення та охорони місць відтворення.
З нашої точки зору на Олександрівському гідровузлі р.
Південний Буг, після виконання необхідних екологічних та
іхтіологічних досліджень, можливе комплексне вирішення
рибогосподарських та інших проблем шляхом будівництва
недорогого однониткового рибоходу, а також системи для
відтворення цінних та зникаючих видів риб, як одного з основних
елементів компенсаційних заходів. На користь споруди рибоходу
такого типу свідчить досвід існування та експлуатації обвідного
каналу на Олександрівському гідровузлі, який використовувався для
існування риб і їх молоді, міграцій на нерест (нагул) плідників і
скату личинок. Обвідний канал має незначну кількість мілководних
ділянок для розмноження багатьох видів риб і нагулу їх молоді. Ці
площі розташовані переважно у верхній і середній частинах
водойми. Для нижньої ділянки, особливо на виході з обвідного
каналу, характерні високі скелясті береги, відсутність мілководних
ділянок і дуже сильна течія, як в гірських річках. Ці умови не
дозволяють значної концентрації тут молоді риб. Вона зустрічається
невеликими зграйками на ділянках з водяною рослинністю і
переважно за великими гранітними валунами. На час досліджень в
обвідному каналі склався реофільний іхтіоценоз. Риби, що мешкали
в каналі, використовували його для відтворення, нагулу і міграцій
вверх, а також вниз по р. Південний Буг. Крім зазначених видів риб
у період досліджень встановлені міграції по каналу плідників
рослиноїдних риб (переважно товстолоба), сріблястого карася, а
також звичайного сома. У результаті проведених досліджень в
обвідному каналі Олександрівського гідровузла встановлено, що в
ньому мешкало 10 видів риб і їх молоді, що відносяться до 4-х
родин, які забезпечені на середньому рівні кормовими організмами і
активно використовували їх в їжу. Найбільш представлена родина коропових - 6 видів ( плітка, білизна, карась сріблястий, верховодка,
вівсянка, гірчак), інші родини (окуневі - окунь, бичкові – бичокпіщаник, голкові – голка морська) – мали лише по одному виду.
Такий бідний видовий склад обумовлений, ймовірно, специфічними
гідрологічними умовами каналу, особливо в нижній ділянці (сильна
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течія, обривисті береги, відсутність тоневих ділянок та ін), а також
нетривалий період досліджень.
Результати аналізу відносної чисельності цьоголітньої
молоді показали, що на один вилов 6-ти метрової тканки припадала
найбільша кількість цьоголіток таких цінних промислових видів:
плітки (6-32 екз.) та сріблястого карася (1-26 екз.). Серед
малоцінних риб перше місце посідали цьоголітки верховодки (12185 екз.). Що стосується непромислових видів риб, то тут провідне
місце займали цьоголітки вівсянки (95-130 екз.) та гірчака (2-50
екз.). Інші види риб в контрольних знаряддях лову зустрічалися
поодинокими екземплярами. Що стосується відносної чисельності
молоді риб при облові 25 - метровою мальковою волокушею, то тут
провідне місце займали особини верховодки (18 екз.), а сріблястий
карась зустрічався поодинокими екземплярами.
У обвідному каналі молодь риб розподілялися нерівномірно,
ймовірно, це пов'язано з місцями розмноження і нагулу. Так,
основна маса сріблястого карася концентрувалася у верхній частині
обвідного каналу, де є невеликі площі для розмноження й нагулу. У
середній частині каналу мешкали головним чином молодь плітки і
вівсянки. У нижній частині обвідного каналу і на його виході в р.
Південний Буг виявлені цьоголітки і більш старша молодь
верховодки. Інші види риб (білизна, окунь, морська голка)
зустрічалися в невеликій кількості або окремими екземплярами. При
аналізі розмірно-вікового складу риб, зібраних за допомогою тканки
і малькової волокуші, встановлено, що у вказані знаряддя лову
потрапляла переважно цьоголітня молодь і в незначній кількості
більш старші її представники (дволітки і трилітки).
Аналіз
зібраного матеріалу в обвідному каналі показує, що темп зростання
довжини і маси тіла молоді риб дещо повільніший, ніж в інших
водоймах. Так, наприклад, цьоголітки сріблястого карася в
Ташлицькому водосховищі мали середню довжину 52,0 мм, а в
обвідному каналі – лше 38,8 мм. Така ж закономірність
спостерігалася і для молоді верховодеки, цьоголітки якої у водойміохолоджувачі мали довжину 49,0 мм і в дворічному віці - 89,0 мм, а
в обвідному каналі відповідно – 25,7 і 66,5 мм.
Таким чином, дослідження показали, що в осінній (жовтень)
і, особливо, весняний (травень-червень) періоди обвідной канал
може мати важливе значення для міграцій на нерест прохідних риб і
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скату вниз за течією їх молоді. Він також слугував місцем
проживання та нагулу багатьох видів риб, біологічні показники яких
в цілому відповідають водоймі даного класу. Отримані дані свідчать
на користь вибору однониткового спрощеного ступінчастого
рибоходу для пропуску прохідних і реофільних риб в р. Південний
Буг через греблю Олександрівського гідровузла.
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На сучасному рівні існує значна кількість класифікацій
рибогосподарських водойм комплексного призначення. Наприклад,
за поxоджeнням водоcxовища подiляютьcя на яpово-балочнi,
каp'єpно-котловиннi наливнi, заплавно-лагyннi мiлководнi, pycловопpоточнi. За цiльовим пpизначeнням – на ipигацiйнi, питнi,
пpомиcловi, оxолоджyвачi ТEC і АEC та технічні (Шерман, 1992).
За розмірами – на великі (бiльше 5-10 тиc. га), середні (від 1000 до
5000 га) та невеликі (малі, менше 1000 га). За продуктивністю –
високо-, середньо- i малопpодyктивнi. Пpи цьомy водойми
дифepeнцiйованi за piвнeм пpодyкцiювання коpмовиx гiдpобiонтiв i
можливоcтями їx тpанcфоpмацiї в рибопродукцію: першого, другого
і третього класів. Поpяд з фiзико-xiмiчними паpамeтpами
водоcxовищ
вивчeнi
пpодyкцiйнi
пpоцecи,
пpeдcтавлeнi
cepeдньоceзонними багатолiтнiми даними, що визначають пpиpicт
ixтiомаcи водної ixтiофаyни i кyльтивyємиx видiв pиб. Cказанe
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дозволило cфоpмyлювати ознаки, якi вiдобpажають cyтнicть
конкpeтниx клаciв (Гринжевський, 1998; Пилипенко, 2007, ). Нижче
наведені результати порівняльної характеристики ярово-балочної,
заплавно-лагунної та руслово-проточної водойм.
Яpово-балочнi водойми наповнюютьcя талими або
дощовими водами, мають однy гpeблю, бiля якої вiдмiчаєтьcя
макcимальна глибина. Завдяки пpиpодномy пepeпадy piвнiв (вiд 2-3
до 8-10 м) є можливicть повного cкидy води i виловy pиби чepeз
pибоyловлювачi. В такиx водоймаx cпоcтepiгаєтьcя пошаpовicть
води за тeмпepатypою i вмicтом киcню бiля дна i повepxнi. Коpмова
база в гipcькиx i пepeд гipcькиx зонаx нeзначна, в piвнинниx – можe
бyти виcока. Cepeд риб, пpиpодниx мeшканцiв циx водойм,
домiнyють
дрібні
фоpми
пiчкуpiв,
плітки
та
iнш.
Pибопpодyктивнicть в гipcькиx i пycтeльниx зонаx складає до 2-4
ц/га, в iншиx peгiонаx – до 6-8 ц/га.
Заплавно-лагyннi
поймeннi
мiлководнi
водоcxовища
вiдpiзняютьcя piвним ложeм i вiдноcним мiлководдям.
Наповняютьcя вони під час повeней, можуть бути лагунними (пpи
з'єднаннi їx з морем) або лиманним (з морською водою в гирлах чи
пpicною – на різних ділянках річок). Коpмова база можe бyти
значною. Iз коpмовиx оpганiзмiв домiнyють гамаpiди, мiзиди, а
також чepви i личинки xipономiд. Cepeд pиб у солонуватоводних
водоймаx домiнyють 3-5 видiв - атepiна. колючки, зрідка кефаль
(Исаев…, 1989). В пpicноводниx – плiтка, кpаcнопipка, щyка, окyнь,
линь, бички i iншi. Pибопpодyктивнicть 6-8 до 10 ц/га.
Pycлово-пpоточнi водоcxовища, збyдованi на cepeднix i
малиx piчкаx, наповнюютьcя водою поcтiйно. Вони cтвоpюютьcя за
pаxyнок пiдпоpy води y piчцi в зpyчномy за ландшафтом мicцi.
Макcимальна глибина біля гpeблi i затоплeного pycла. Можливоcтi
повного або навiть чаcткового cкидy води вiдcyтні. Pозшаpyвання
води по тeмпepатypi i киcню завдяки поcтiйномy водообмiнy немає.
Пpогpiвання piвномipнe. Коpмова база вiдноcно вища бiля гpeблi,
алe поcтiйна наявнicть мicцeвиx pиб (окyнь, щyка, плiтка, каpаcь)
cпpияє виcокiй конкypeнцiї з pибами, що pозводятьcя. Якicть води
чаcтiшe виcока, що забeзпeчyєтьcя поcтiйною її змiною
(Романенко…, 2003).
В peзyльтатi пpовeдeниx доcлiджeнь у яpово-балочній
(Ташлицька
водойма-охолоджувач),
заплавно-лагунній
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(Петриківське водосховище) i pуcлово-пpоточній (водосховище на
р. Ташличка) водоймаx, pозташованиx в баceйнi p.Пiвдeнний Бyг,
було вcтановлeно, що cтан їx водного cepeдовища є пpидатним для
виpощyвання товаpної pиби i вeдeння pибогоcподаpcької діяльності
за гідробіологічними та іхтіологічними показниками (Методи…,
2006). Серед фiтопланктонy y яpово-балочній водоймi домiнyвала
гpyпа зeлeниx водоpоcтeй, y заплавно-лагyннiй – дiатомових, а y
pycлово-пpоточній – дiатомових і зeлeних. Щодо зоопланктонy, то у
яpово-балочнiй водоймi пepeважали гiлляcтовyci та вecлоногi
pакоподiбнi, y заплавно-лагуннiй – вecлоногі pакоподiбні, а у
pуcлово-пpоточнiй – коловepтки. Cepeд зообeнтоcy y ярово-балочній
водоймi домiнyвали чepeвоногi і молюcки, y заплавно-лагyннiй –
оcтpакоди, олiгоxeти, личинки xipономiд, y pycлово-пpоточній –
олiгоxeти. Piвeнь pозвиткy коpмової бази pиб: фiтопланктонy,
зоопланктонy і зообeнтоcy вказyє на виcокi потeнцiйнi можливоcтi
пpодyкyвання нeобxiдного pибам живого коpмy, який нe можe бyти
викоpиcтаний в повнiй мipi наявним та iнтpодyкованим pибним
наceлeнням. У вcix доcлiджeниx нами водоймаx було виявлeно
пpиблизно однакову кiлькicть видiв pиб (18-19). Оцiнюючи
cпiввiдношeння кiлькоcтi видiв у водоймаx piзного типу, cлiд
cказати, що коpоповi pиби домiнують у вcix водоймаx, алe їx
наймeншe у заплавно-лагуннiй водоймi. Дpугe мicцe налeжить
окунeвим pибам, якиx наймeншe у яpово-балочнiй водоймi.
Чиceльнicть pиб та їx молодi була найвищою у заплавнолагунній водоймі (336 eкз./лов), дeщо нижчою вона була у pуcловопpоточнiй водоймi (154 eкз./лов) i наймeншою – у яpово-балочнiй
водоймi (100 eкз./лов.). Пpомиcлова pибопpодуктивнicть була
найвищою в заплавно-лагуннiй водоймi – 214 кг/га (домінуючі види
риб товстолоби і бiлий амуp), дeщо нижчою у pуcлово-пpоточнiй
водоймi – 205 кг/га (товcтолоби, коpоп i бiлий амуp) i найменшою –
у яpово-балочнiй водоймi – 87 кг/га (каpаcь i вepxоводка).
Пpомиcлова pибопpодуктивнicть залeжала вiд обcягiв заpиблeння.
Найвищий piвeнь заpиблeння був влаcтивий для pуcлово-пpоточної
водойми – 1720 eкз./га (цьоголiтки коpопа i pоcлиноїдниx pиб),
мeнший piвeнь заpиблeння xаpактepний для заплавно-лагунної
водойми – 450 eкз./га (дволiтки товcтолобiв i коpопа) i найнижчий
piвeнь заpиблeння влаcтивий для яpово-балочної водойми – 310
eкз./га (дволiтки pоcлиноїдниx риб i cтаpшe).
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Таким чином, за результатами порівняння встановлено, що
видовий склад риб, їх чисельність та рибопродуктивність були
найвищими у заплавно-лагунній водоймі, незважаючи на не
найбільші обсяги зариблення. Найнижчими ці показники були у
ярово-балочній водоймі. В усіх водоймах промислові запаси риб
були сформовані переважно в результаті вселення інтродукованих
видів риб.
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кор. №1, E-mail: shevchenko.petr@gmail.com
Україна має на обліку велику площу водоймищ, площа яких
складає понад 1 млн. га. Серед них зрошувальні, технічні, питні,
рекреаційні, охолоджувальні та інші водосховища займають значну
частину акваторії (Шерман, 1992; Пилипенко, 2007). Усі ці водойми
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можливо використовувати для вирощування і вилову товарної
рибної продукції.
Особливістю водойм комплексного призначення, які
використовуються як для риборозведення, так і в інших цілях, є
подвійне (чи більше) господарське використання для забезпечення
потреб різних користувачів. Однак, контроль за станом водного
середовища, дотриманням і збереженням природних умов для
відтворення водних живих ресурсів тут носить періодичний
характер. Все це створює певні специфічні умови, які необхідно
враховувати при веденні рибництва.
Водойми-охолоджувачі, як обєкти рибогосподарської
експлуатації, це якісно нові типи водойм, освоєння яких є одним з
перспективних напрямків сучасної пасовищної аквакультури. У
таких водоймах практично відсутнє ефективне природне
відтворення більшості промислово-цінних видів риб, тут необхідне
систематичне вселення життєстійкого рибопосадкового матеріалу
культивованих видів риб та організація досить специфічного
промислу.
Україна має на обліку великі площі тепловодних водоймохолоджувачів різноманітних енергетичних обєктів. Серед них
технічні водосховища ТЕС, ДРЕС, АЕС та інші. Їх загальна площа
складає більше 10 тис. га.
Особливістю водойм даного типу є підвищена температура
води протягом усього календарного року і значне подовження
вегетаційного періоду, на відміну від природних умов. В основі
сприятливого впливу підвищеної терміки у рибництві лежить
наявність функціональної залежності рівня обмінних процесів у риб
від зміни температури води. З її підвищенням до повного
оптимального рівня зростає харчова активність риби, засвоюваність
кормових гідробіонтів, пластичний обмін і ріст теплолюбивих видів
риб (Романенко, 1991). Період більш інтенсивного росту риби
збільшується з 3-4 місяців (у природних умовах) до 6-8 і більше
місяців (при використанні теплих вод). Останнє сприяє більш
інтенсивному росту риби, ранньому статевому дозріванню,
збільшенню плодючості і виживаності потомства, а також значному
підвищенню показників рибопродуктивності. Стосовно останнього,
то для багатьох водойм-охолоджувачів у недалекому минулому
вона складала 10-30 кг/га. В умовах високих температур
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найперспективнішими видами риб для отримання товарної
продукції є теплолюбиві представники іхтіофауни – канальний сом,
тиляпія, а також карась сріблястий, короп та рослиноїдні риби.
Поряд з позитивними моментами, слід застерегти від
великого впливу підігрітих вод, як теплового забруднення, на рибу
та інших гідробіонтів. Це виражається у змінах різних факторів
зовнішнього середовища, протікання фізико-хімічних процесів,
стану біопродукційних можливостей, видового різноманіття та
іншого.
Однією з таких водойм, придатних для випасного
вирощування коропа, білого амура, товстолобів та інших видів риб
є водойма-охолоджувач Вуглегірської ТЕС, яка розміщена в на р.
Сіверський Донець (р. Луганка) (впадає в р. Дон) біля м.
Світлодарськ (с. Новолуганське) Донецької області. Водойма у
вершині складається з двох відсіків. Площа водойми при НПГ
складала 1500 га (до рибогосподарської експлуатації віднесено всю
водойму), довжина – 11,8 км, середня ширина – 1,3 км, середня
глибина – 10,7 м, максимальна – 27,0 м, повний об‖єм при НПГ–
162,0 млн.м3, загальна площа водозбору – 160 км2
(Гидробиология…, 1991).
У серпні 2009 р. нами були проведені комплексні
дослідження якості водного середовища, стану кормової бази риб,
основних складових біології рибного населення, а також оцінку
існуючих промислових запасів риб, масштабів майбутнього
зариблення та можливостей промислового вилову аборигенних та
інтродукованих видів риб.
За результатами досліджень у серпні 2009 р. біомаса
фітопланктону складала 0,33-4,39 г/м³ ( в середньому 2,04 г/м³ з
перевагою діатомових, зелених і синьозелених водоростей),
зоопланктону – 0,28-0,97 г/м³ (в середньому 0,72 г/м³, домінують
гіллястовусі і веслоногі ракоподібні), бентосних організмів – без
молюсків 5,45-58,20 г/м² (чисельно переважали організми м‘якого
зообентосу – личинки хірономід, гамариди
та олігохети); з
молюсками 5,45-4800,7 г/м² (чисельно переважала дрейсена) та
макрофітів – до 10,0% заростання (150,0 га). Середньосезонні
показники біомаси кормових організмів у водосховищі відповідають
за динамікою розвитку багаторічним для такого типу водойм.
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Видовий склад риб включав наступні види риб (всього 16):
зариблені короп (сазан), карась сріблястий, товстолоб білий,
товстолоб строкатий (гібрид білого і строкатого товстолобів), амур
білий, вугор річковий, сом канальний, аборигенні промислові –
судак, окунь, лящ, краснопірка, плоскирка, верховодка, а також
непромислові види риб водосховища – бичок-головач, бичокпіщаник, бичок-кругляк.
За результатами контрольних та промислових уловів, із
урахуванням зариблення водойми коропом, карасем сріблястим,
товстолобом білим і строкатим, амуром білим, канальним сомом та
вугрем рибопродуктивність в цілому складатиме для промислових
риб 152,7 кг/га. У тому числі за видами (кг/га): карась сріблястий –
38,8 кг/га (25,4%), судак – 31,0 кг/га (20,3%), верховодка – 25,0
кг/га (16,4%), лящ – 19,5 кг/га (12,8%), окунь – 18,8 кг/га (12,3%),
краснопірка – 1,4 кг/га (0,9%), плоскирка – 1,0 кг/га (0,7); інші
промислові (короп або сазан, товстолоби білий і строкатий або їх
гібрид,, амур білий, канальний сом, вугор) – 2,2 кг/га (1,4%) та
непромислові (бички) риби – 15,0 кг/га (9,8%).
Враховуючи результати зариблення, меліоративні та інші
заходи запаси риб у серпні 2009 р. у водоймі в цілому складали
229,05 т, в тому числі по видах: карась сріблястий – 58,20 т, судак
– 46,50 т, верховодка – 37,50 т, лящ – 29,25 т, окунь – 28,20 т,
краснопірка – 2,10 т, плоскирка – 1,50 т; інші промислові
(товстолоби білий і строкатий або їх гібрид, короп або сазан, амур
білий, канальний сом, вугор) – 3,30 т та непромислові (бички) риби
– 22,50 т.
Наявний досвід товарного вирощування риби стверджує про
доцільність та необхідність проведення у водоймі випасного
рибництва, шляхом щорічного зариблення водойми-охолоджувача
Вуглегірської ТЕС дворічками мирних риб: білим і строкатим
товсто лобами або їх гібридом, частково білим амуром і коропом.
З метою підтримання якісного стану водного середовища у
водоймі необхідно використовувати як основного рибного об'єкта
рослиноїдних риб (переважно білого і частково строкатого
товстолобів, або їх гібридів), що володіють високим темпом росту,
стійкі до впливу природних факторів, являються біомеліораторами і
мають здатність мінімального нагромадження забруднюючих
речовин в органах і тканинах.
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Напружені екологічні обставини, що склалися в водних
об‘єктах в останні десятиріччя суттєво вплинули на біорізноманіття
та інші структурні та функціональні показники екосистем, тому
захист біорізноманіття став сьогодні новою філософією та
світоглядом людства ХХІ століття. Вивчення біорізноманіття в усій
його багатоплановості є парадигмою сучасної екології та
необхідністю сьогодення (Щепець, Кузьменко, Якушин, 1992). І
хоча важливість проблеми вивчення біорізноманіття була остаточно
усвідомлена людством всього чверть сторіччя тому, зараз цей
напрямок є пріоритетним не тільки в біології, але й у державній
політиці провідних країн світу (Directive … 2000/60/EC, 2000).
Біорізноманіття – одна з особливостей біологічних систем і
розглядається з різних позицій. Воно формується під впливом
сукупності факторів різної природи, абіотичних, біотичних та
антропогенних. При цьому зміни у градієнті факторів викликають
відповідь на тому чи іншому рівні біорізноманіття у вигляді
структурно-функціональних перебудов. Відповідь у вигляді змін
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різних рівнів є відображенням стану водного середовища і може
бути індикатором процесів, що проходять в екосистемі.
В межах міської зони Києва нараховується більше ніж 430
різнотипових водойм, загальною площею більше 2500 га (Арсан.,
Щепець, Ситник, 2001). За період іхтіологічних досліджень (2001 –
2010 рр.) було обстежено всього лиш більше 30 внутрішніх водойм
м. Києва та р.Дніпро (верхня частина Канівського водосховища) в
межах міської зони. Іхтіологічні дослідження водойм та водотоків
міської зони Києва проводилися безсистемно, хаотично і дуже
рідко. Короткий огляд доступних наукових робіт викладено в огляді
(Шевченко та ін., 2001).
Були досліджені наступні водойми: ставки – Бетонний,
вул. Зодчих (р.Нивка);
Бетонний, вул. Булгакова (р.Нивка);
Голосіївський став № 1 (Голосіївський струмок, притока р.Либідь);
Лісовий (р.Дарниця); Нивка № 2 (р.Сирець); Нивка № 3 (р.Сирець);
Нивка № 4 (р.Сирець); Нивка № 6 (права безіменна притока
р.Сирець); Святошинський № 14 (р.Нивка); Святошинський № 15
(р.Нивка); Пуща-Водиця 5-7 лінія (р.Катурка); Дідорівський № 34
(Дідорівський струмок, притока р.Либідь); Сирецький
(басейн
р.Сирець); Теремківський № 3 (р. Нивка, верхня течія); озера –
Синє, Голубе, Сонячне, Вербне, Центральне, Куренівське, Редьчине,
Холодне, Вирлиця, Опечень-верхнє, Опечень-нижнє, Бабине,
Алмазне, Райдужне, Тягле, Русанівське, Малинівка, Берізка,
Троєщинське – 2.
Було виявлено 32 види риби:
1.
Тюлька чорноморськo-азовська Clupeonella cultrivensis
cultrivensis (Nordmann).
2.
Плітка звичайна Rutilus rutilus rutilus (Linnaeus).
3.
В‖язь звичайний Leuciscus idus (Linnaeus).
4.
Краснонопірка звичайна Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus).
5.
Білизна звичайна або жерех Aspius aspius (Linnaeus).
6.
Вівсянка звичайна Leucaspius delineatus (Heckel).
7.
Лин звичайний Tinca tinca (Linnaeus).
8.
Чебачок амурський Pseudorasbora parva (Temminck).
9.
Пічкур звичайний типовий Gobio gobio (Linnaeus).
10. Верховодка звичайна Alburnus alburnus alburnus
(Linnaeus).
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11. Плоскирка звичайна Blicca bjoerkna (Linnaeus).
12. Лящ звичайний Abramis brama (Linnaeus).
13. Синець Abramis ballerus (Linnaeus).
14. Гірчак звичайний Rhodeus sericeus (Pallas).
15. Карась звичайний або золотий Carassius carassius
(Linnaeus) .
16. Карась сріблястий Carassius auratus gibelio (Bloch).
17. Короп європейський Cyprinus carpio carpio Linnaeus.
18. Товстолобик білий Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1884).
19. Щиповка звичайна Cobitis taenia Linnaeus.
20. В‖юн звичайний Misgurnus fossilis (Linnaeus).
21. Щука звичайна Esox lucius Linnaeus.
22. Колючка багатоголкова південна Pungitius platygaster
platygaster (Kessler).
23. Триголкова колючка звичайна Gasterosteus aculeatus
Linnaeus.
24. Морська іглиця пухлощока чорноморська Syngnathus
abaster nigrolineatus (Eichwald).
25. Судак звичайний Stizostedion lucioperca (Linnaeus).
26. Окунь звичайний Perca fluviatilis Linnaeus.
27. Йорж звичайний Gymnocephalus cernuus (Linnaeus).
28. Ротан, головешка Percottus glenii Dybowski.
29. Бичок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas).
30. Бичок-пісочник Neogobius fluviatilis (Pallas).
31. Бичок- гонець Neogobius gymnotrachelus
gymnotrachelus (Kessler).
32. Бичок-цуцик Protherorhinus marmoratus (Pallas).
Отже, загальний видовий склад іхтіофауни, яка населяє
вивчені водойми налічує лише 32 видів. Було обстежено лише 32
водойми із 435. За особливостями розмноження іхтіофауна
представлена 8-ма екологічними групами серед яких домінують
види-фітофіли, а за характером живлення – 5-ма, серед яких
переважають види - бентофаги та зоопланктофаги. Видовий склад
іхтіофауни більшості окремо взятих водойм дуже обмежений, а за
якісними та кількісними показниками незбалансований (Кундієв,
Ситник, 2008).
Кількість видів збільшилася за рахунок
непромислових та смітних видів риби.
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Протягом 2001 – 2010 рр. досліджували видовий склад
іхтіофауни також і ставкових гідроекосистем. Необхідно відмітити,
що в межах міської зони Києва ставки побудовані на струмках та
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річках. За кількістю виявлених видів риби досліджені водойми
розташовуються у вигляді наступного ряду (max – min видів риби):
ставок № 15, р.Нивка (9 видів – вівсянка звичайна безлінійна
Leucaspius delineatus (Heckеl, 1893), чебачок амурський
Pseudorasbora parva (Schleg., 1846), верховодка звичайна Alburnus
alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), гірчак звичайний Rhodeus sericeus
(Pallas, 1776), карась сріблястий Carassius auratus gilbelio (Bloch,
1782), щиповка звичайна Cobitis taenia Linnaeus, 1758; триголкова
колючка звичайна Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758; окунь
звичайний Perca fluviatilis Linnaeus, 1758; бичок–гонець Neogobius
gymnotrachelus gymnotrachelus (Kessler, 1857); ставок № 15, хутір
Шевченка (9 – вівсянка звичайна безлінійна Leucaspius delineatus
(Heckel, 1893), чебачок амурський Pseudorasbora parva (Schleg, 1846),
верховодка звичайна Alburnus alburnus alburnus (Linnaeus, 1758),
гірчак звичайний Rhodeus sericeus (Pallas, 1776), карась сріблястий
Carassius auratus gilbelio (Bloch, 1782), триголкова колючка звичайна
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758; окунь звичайний Perca
fluviatilis Linnaeus, 1758; бичок-гонець Neogobius gymnotrachelus
gymnotrachelus (Kessler, 1857); ставок № 1, Голосіївський парк,
Голосіївський струмок (7 видів – вівсянка звичайна безлінійна
Leocaspius delineatus (Heckеl, 1893), гірчак звичайний Rhodeus
sericeus (Pallas, 1776), карась сріблястий Carassius auratus gibelio
(Bloch, 1782), чебачок амурський Pseudorasdora parva (Schleg,
1846), окунь звичайний Perca fluviatilis Linnaeus, 1758; триголкова
колючка звичайна Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758; бичокпісочник Neogobius fluviatilis (Pallas); ставок Теремківський № 3,
р.Нивка (6 – вівсянка звичайна безлінійна Leucaspius delineates
(Heckеl, 1893), гірчак звичайний Rhodeus sericeus (Pallas, 1776),
окунь звичайний Perca fluviatilis Linnaeus, 1758; йорж звичайний
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758), ротан, головешка Perccottus
glehni
Dybowski,
бичок–гонець
Neogobius
gymnotrachelus
gymnotrachelus (Kessler, 1857); ставок № 14, р.Нивка (6 – вівсянка
звичайна безлінійна Leucaspius delineates (Heckel, 1893), чебачок
амурський Pseudorasbora parva (Schleg, 1846), карась звичайний або
золотий Carassius carassius (Linnaeus, 1758), короп європейський
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), товстолоб строкатий Aristichthys
nobilis (Rich.), триголкова колючка звичайна Gasterosteus aculeatus
Linnaeus, 1758; ставок № 14, хутір Шевченка (6 – вівсянка звичайна
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безлінійна Leucaspius delineatus (Heckel, 1893), чебачок амурський
Pseudorasbora parva (Schleg, 1846), карась звичайний або золотий
Carassius carassius (Linnaeus, 1758), короп європейський Cyprinus
carpio (Linnaeus, 1758), товстолоб строкатий Aristichthys nobilis
(Rich.), триголкова колючка звичайна Gasterosteus aculeatus Linnaeus,
1758;
ставок «Бетонний», вул. Булгакова, р.Нивка (5 видів –
Leocaspius delineatus (Heck.), карась сріблястий Carassius auratus
gibelio (Bloch, 1782), короп європейський Cyprinus carpio (Linnaeus,
1758), чебачок амурський Pseudorasdora
parva (Schleg,
1846), щиповка звичайна Gobitis taenia Linnaeus, 1758; ставок
«Бетонний», вул.Зодчих, р. Нивка (2 види – карась сріблястий
Carassius auratus
gibelio (Bloch, 1782),
чебачок амурський
Pseudorasdora parva (Schleg, 1846); ставок № 2, р.Сирець,парк
«Нивки» (0 видів, сірководнева зона починається на глибині 10 – 15
см від поверхні).
Слід відмітити, що у 1991 році вивчався склад іхтіофауни
Голосіївських ставків (Колесников, Шевченко, 1991). В цілому в
Голосіївських ставках було знайдено 8 видів риб, які відносяться до
3 родин. Найчисельнішою родиною є коропові – карась золотий,
плітка, товстолоб білий, амур білий, верховка і пічкур. Інші родини
мають лише по одному представнику – колючка 3-х голкова та
бичок–гонець. В наш час маємо 7 видів – вівсянка звичайна
безлінійна Leocaspius delineatus (Heckеl, 1893), гірчак звичайний
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776), карась сріблястий Carassius auratus
gibelio (Bloch, 1782), чебачок амурський Pseudorasdora parva
(Schleg, 1846), окунь звичайний Perca fluviatilis Linnaeus, 1758;
триголкова колючка звичайна Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758;
бичок-пісочник Neogobius fluviatilis (Pallas) (Шевченко та ін., 2001;
Кундієв та ін.., 2005; Ситник та ін.., 2005; Кундиев и др., 2006;
Кундієв, Ситник, 2008; Ситник, Кундієв, 2008; Афанасьєва,
Багацька, Оляницька та ін., 2010; Кундиев, Сытник, 2011). Таким
чином, результати проведених досліджень свідчать про видову
бідність складу іхтіофауни досліджених ставків міської зони Києва.
Література
1. Колесников В.М., Шевченко П.Г. Состав ихтиофауны
Голосеевских прудов / Гидробиологические проблемы внутренних
водоемов Украины. Сб. научн. трудов. – Киев: Наукова думка,
1991. – С. 110 – 114.

161

2. Кундієв В.А., Ткаченко В.О., Чеченюк М.І., Ситник Ю.М.,
Голуб О.О. Іхтіофауна внутрішніх водойм м. Києва / Екологічний
стан водойм м.Києва. Збірник наукових робіт. – Київ:
Фітосоціоцентр, 2005. – С. 182 – 203.
3. Шевченко П.Г., Ситник Ю.М., Семенюк Р.М., Степура В.В.
До питання про вивчення іхтіофауни водойм міської зони Києва
// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету ім.Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – № 4 ( 15).
Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2001. – С. 200 – 201.
4. Кундиев В.А., Сытник Ю.М., Шевченко П.Г., Чеченюк Н.И.
Ихтиофауна Голосеевских прудов (г. Киев) // Гидробиол. журн. –
2006. – 42, № 6. – С 41 – 46.
5. Кундієв В.А., Ситник Ю.М. Іхтіофауна водойм міської зони
Києва // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології.
Тези
І
Міжнародної іхтіологічної
науково-практичної
конференції. 18 – 21 вересня 2008 року, м.Канів. – Канів, 2008. –
С. 98 – 100.
6. Сытник Ю.М., Кундиев В.А. Видовой состав рыбы водоемов
городской зоны Киева как индикаторный показатель уровня
антропогенного загрязнения окружающей среды // Матеріали
науково-практичної конференції "Вода та довкілля"
VI
Міжнародного Водного Форуму " AQUA UKRAINE – 2008 ".
7. 7 – 10 жовтня 2008, Київ, Україна. – Київ: ТОВ "Міжнародний
Виставковий Центр", 2008. – С. 57 – 58.
8. Афанасьєва О.А., Багацька Т.С., Оляницька Л.Г., Небогаткін
І.В., Хрокало Л.А., Петренко А.А., Назаренко В.Ю., Ляшенко А.В.,
Зоріна-Сахарова К.Є., Санжак Ю.О., Щербак В.І., Кундієв В.А.,
Голуб О.О., Клоченко П.Д., Кленус В.Г., Каглян О.Є., Арсан О.М.,
Ситник Ю.М., Бєляєв В.В. Екологічний стан Київських водойм. –
Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – 255 с.
9. Ситник Ю.М., Кундієв В.А., Ткаченко В.О., Чеченюк М.І.,
Голуб О.О. Вивчення складу іхтіофауни ставків річки Нивка в
межах міської зони Києва / Актуальні проблеми аквакультури та
раціонального використання водних біоресурсів. Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції. 26 – 30 вересня
2005 р., м. Київ / за ред. О.М.Третяка. – Київ, 2005. – С. 312 – 316.

162

10. Кундиев В.А., Сытник Ю.М. Ихтиофауна прудов реки Нивка (г.
Киев) // Вісник ДНУ. Серія: Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19. –
№ 1. – С. 75 – 81.
Скворчинський М. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ШТУЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ ХАРІУСА В
УКРАЇНІ
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, Україна, 03041, м. Київ, вул.
Генерала Родимцева, 19, кор. №1, E-mail:
shevchenko.petr@gmail.com
Актуальністю теми є перспектива штучного відтворення
харіуса європейського в умовах західних рибних господарств. За
умов сьогоденних чинників, що спричинили і спричиняють
ситуацію, коли ці риби перебувають під шаленим браконьєрським
та екологічним пресингом, через що відтворюються і
еволюціонують дуже слабо, а подекуди зникли.
Харіус
європейський
(Thymallus
thymallus)
використовується як об‘єкт спортивного рибальства, а також як
делікатесна риба. З цією метою Харіуса Європейського вирощують
в Європі, точніше у Угорщині та Фінляндії, також у всіх країнах, де
наявні гірські чисті річки, наприклад, в Югославії, Австрії,
Великобританії, Швейцарії, Румунії та ін.
Три основні фактори розвитку відтворення виду Харіус
Європейський (Thymallus thymallus) в Закарпатті, враховуючи
сприятливий стан довкілля :
1.Спортивне і любительське рибальство – Харіус Європейський
(Thymallus thymallus) - це риба, про яку мріє коже рибалкаспортсмен.
2. Добробут регіону – якщо в даному регіоні мешкає Харіус
Європейський, це можна вважати добрим показником загального
стану екології регіону
3. Престиж – приваблює туристів в екологічно чисте середовище, де
можливо відпочити, скуштувати делікатесну лососеву рибу, а також
трофейно порибалити.
В умовах рибних господарств західної України» було розглянуто
систематичне положення, детальна біологічна характеристика, ріст
та розмноження виду Thymallus thymallus.
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Основні положення щодо штучного відтворення та стадій
розвитку ікри Харіуса європейського (Thymallus thymallus) та
наведення відповідних таблиць.
Підбір стартових кормів та перспективи утримання Харіуса
європейського (Thymallus thymallus).
Приклади сучасного досвіду штучного відтворення та
розведення Харіуса європейського (Thymallus thymallus)
закордонном (Австрія, Югославія).
Вивчення регіону дослідження, а саме Закарпатської обл..
Гідрохімічні показники якості води у гірських річках Закарпатської
обл., з передбаченням вирощування в них Харіуса європейського
(Thymallus thymallus).
Визначення економічної ефективності виробництва товарної
рибної продукції у проектному товарному басейновому рибному
господарстві. З цією метою було застосовано загальноприйняті
економічні методи розрахунків: використано такі економічні
терміни як собівартість продукції, валовий дохід, валові витрати,
прибуток, рентабельність виробництва.
Збільшення валового виробництва рибної продукції
передбачає поліпшення технічного стану обладнання підприємств і
створення безпечних умов праці працівників галузі.
Метою цієї роботи було, в першу чергу, довести, що при
раціональному підході до відтворення і підтримання великої
популяції Харіуса європейського (Thymallus thymallus) в Україні
цілком можливо, більш того – це не вартує якихось астрономічних
коштів. В роботі наведені переконливі мотивуючі чинники, що
доводять ефективність поставленої задачі в повній мірі.
Смоленський О.О., Цедик В.В.
До питання якісної характеристики живлення судака
(Stizostedion lucioperca L.) Кременчуцького водосховища
Національний університет біоресурсів і природокористування
України, Україна,
03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, кор. №1
Кременчуцьке водосховище є найбільшим водосховищем
дніпровського каскаду водосховищ, також є одним з перших за
об‘ємами промислу риби, зокрема судака. Вивчення структури та
кількісних характеристик популяцій промислових видів риб має
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більше значення на фоні загального погіршення екологічних умов
водосховища та збільшення антропогенного пресу на навколишнє
середовище (Романенко, 2000). Некоректний вилов та різкі
коливання рівня води у водосховищах, особливо в нерестовий
період, призводить до зниження врожайності поколінь молоді і
зменшення різновікових груп плідників промислових цінних видів
риб. До перекриття Дніпра в районі сучасного Кременчуцького
водосховища, на цій ділянці річні улови судака не перевищували 2025 т. У перші роки існування водосховища 1961-1965 рр. вилов
судака складав всього 42 тони або 1,14 % від загального улову риби.
У подальшому спостерігалось збільшення вилову судака, як за
абсолютними, так і за відносними показниками. І у період з 1976 до
1980 рр. обсяги його вилову досягли 502 т. (Демченко, 1982). На
сучасному етапі вилов хижих видів риб в Кременчуцькому
водосховищі коливається в межах 53,9 – 150,3 т на рік. Судак серед
хижаків Кременчуцького водосховища в промисловому значенні
займає провідне місце у виловах на протязі всього промислового
використання водосховища. Відносна частка судака в загальному
вилові хижаків коливається в межах 62,7 – 80,1 % (Полтарацька,
2005). Відомо, що хижі риби в водних екосистемах регулюють
кількість інших видів риб, що послаблює напругу конкурентних
взаємовідносин за природною кормовою базою і стабілізує
іхтіоценоз. Звичайний судак відноситься до крупних пелагічних
хижаків, який має можливість в умовах високої чисельності
ефективно пригнічують чисельність малоцінних видів, тим самим
виконуючи роль біологічного меліоратора. Споживаючи малоцінні
та смітні види риб, судак не тільки дає ціну рибопродукцію, але і
звільняє кормові ресурси для інших цінних видів риб (в першу
чергу, ляща), що веде до значного покращення якості отриманих
уловів (Кириленко, 2005). В ході наших досліджень
використовувався
судак
виловлений
в
Кременчуцькому
водосховищі, у кількості 30 екземплярів по 10 особин кожного
сезону року. У харчовій грудці досліджуваних особин було
виявлено: тюльку, плітку, верховодку, плоскирку, окуня, ляща та
бичків. В залежності від сезону року, спостерігалися відмінності у
співвідношенні та домінуванні харчових компонентів живлення
судака. Випадків канібалізму виявлено не було. Навесні, в
досліджуваний період, серед кормових об‘єктів судака в харчовій
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грудці переважала тюлька 40 %. Наступними за частотою виявлення
були плітка – 22,9 %, бички – 17,1 %, окунь – 14,3 % та верховодка –
5,7 %. В літній період в раціоні судака зустрічалось 8 видів
кормових об‘єктів, зокрема плітка та тюлька, питома вага яких
складала 38,7 % і 29,4 %, відповідно. Другорядне місце у харчуванні
займали верховодка 11,3 %, бички 8,5 %, та плоскирка 5,5 %,
відносна кількість яких складала 25,3 % від загальної кількості.
Незначне місце у раціоні судака в літній період займав окунь та
дрібний лящ, частка яких не перевищувала 4%. Восени в раціоні
судака було виявлено 6 видів риб. Основу живлення складали:
бички, тюлька та плітка, на долю яких, припадало біля 84% раціону
судака. Також в харчовій грудці зустрічалися верховодка та окунь.
Таким чином, судак Кременчуцького водосховища споживає, в
основному, малоцінні, у промисловому відношенні, види риб, що з
рибогосподарського погляду є раціональним перерозподілом
речовини в екосистемі водойми.
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Проблемою полікультури в рибництві займалося багато
видатних вчених і практиків [1,3,5,6]. Тому на протязі уже багатьох

166

десятиліть полікультура базується на таких основних об‘єктах
аквакультури, як короп та рослиноїдні риби, а також – додаткових, а
саме щука, сом, судак, лин, карась, веслоніс тощо. В умовах
застосування різних технологій вирощування, короп, який має
високі продуктивні властивості і широкий спектр живлення, є
основним об‘єктом.
Останнім часом в полікультурі приділяється велика увага щуці.
Оскільки вона приносить не тільки додаткову рибопродуктивність
за рахунок реалізації потенції росту, поїдаючи малоцінні види риб
(верховодку, плотву і т. п.), виступаючи в ролі біомеліоратора, а й
стимулює, як було виявлено в процесі досліджень, ріст інших видів
риб [2].
Матеріали та методи. Дослідження проводилися в 2008 2011 роках з 10.04 по 15.10 на неповносистемному ставовому
господарстві ПП Бурака В. А. (Хмельницької обл. Волочиський рн), де традиційно вирощували рибу у полікультурі за
напівінтенсивної технології. Із загальною площею ставів 15 га., в т.
ч. нагульних 13,5 га. Всього за період дослідження було
проаналізовано 1650 екз. коропа, 170 екз. білого амура, 740 екз.
гібридного товстолобика, 150 екз. щуки.
Збір матеріалу проводився такими знаряддями лову, а саме
набором сіток з кроком вічка: 50, 60, 70, 75, 80, а також волокуші з
довжиною крила 25 м. Гідрологічні і гідрохімічні спостереження
проводили за стандартними методиками. Повний біологічний аналіз
риб здійснювали за загальноприйнятими методиками (Правдін И.Ф.,
1966, Чугунова).
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Внаслідок багатофакторної
антропогенної дії на
екосистему Запорізького (Дніпровського) водосховища останні 10–
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15 років спостерігаються помітні зміни майже на усіх
біоценотичних рівнях. У структурі біоценозів домінуюче положення
стали займати еврібіонтні види з великим потенціалом
пристосування до напружених умов водного середовища
(Федоненко, 2010). Особливо це стосується і структури іхтіоценозів.
Дослідження останніх років свідчать, що у Запорізькому
водосховищі стійко простежується тенденція до збільшення запасів
фітофільних видів риб. В контрольних та промислових уловах
останніх років вони упевнено займають лідируюче положення. В
свою чергу сучасний екологічний стан водосховища викликає
погіршення умов відтворення основних промислових видів риб –
зменшуються площі нерестовищ, встановлюється недостатня
кількість нерестових гнізд.
Цікавим є той факт, що під час вивчення нерестових популяцій
риб відзначають високі показники плодючості, але загальний стан
природного поповнення більшості ресурсних видів риб у
водосховищі останніми роками характеризується як незадовільний,
з незначними кількісними показниками (Федоненко, 2011). Це
створює умови для поглибленого вивчення процесів відтворення
промислових видів риб Запорізького водосховища, особливо
коропових, котрі останнє десятиріччя є лідируючими видами в
уловах.
Метою наукових досліджень у 2011 році було вивчення умов та
особливостей формування і відтворення популяцій основних
промислових видів риб і розробка режимів раціонального
використання рибних запасів у Запорізькому (Дніпровському)
водосховищі. Матеріалом для досліджень послугували статевозрілі
особини ляща (Abramis brama L.) та сазана (Cyprinus carpio carpio
L.). Дослідження проводилися у весняний період на акваторії
Запорізького водосховища на контрольно-спостережному пункті в
нижній ділянці водосховища (с. Військове). Контрольні лови
здійснювались на підставі дозволів, виданих Державним комітетом
рибного господарства України: ДКРГ 035, ДКРГ 036. Лов
здійснювали стандартним набором ставних сіток згідно класичних
іхтіологічних методик (Озінковська, 1998).
Для дослідження репродуктивного потенціалу популяцій
ляща та сазана яєчники у самиць відбирали на четвертій стадії
зрілості. Стадію зрілості гонад визначали візуально та гістологічно.
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Індивідуальну абсолютну плодючість визначали ваговим методом.
Для гістологічних досліджень проби гонад фіксували у розчині
Буена з подальшою обробкою за загальноприйнятою методикою.
Зрізи гонад фарбували за допомогою гематоксилін-еозину
(Микодина, 2009).
Репродуктивне ядро популяції ляща Запорізького
водосховища складали 5–6-річки. Показники середньої абсолютної
плодючості ляща сягнули 314,2114,42 тис. ікринок. За даними 2010
року цей показник був на 23 % нижче (21075,6 тис. ікринок).
Протягом останніх 3-х років спостерігається тенденція до
збільшення середньої абсолютної плодючості ляща. Одночасно
відмічається ї збільшення частки 6-7-річних самиць у нерестовому
стаді, що свідчить про поступове накопичення в старших вікових
груп. В умовах Запорізького водосховища нерест ляща відбувається
одноразовий, але підхід плідників на нерестовища відмічається
декілька разів. Нерест ляща починається на початку травня при
прогріванні води до 13,30С – зустрічаються текучі особини обох
статей. Масовий нерест відбувається в середині травня при
температурі 14,5 – 18,00С. На гістологічних зрізах гонад у ікринок
можна побачити мікропіле на анімальному полюсі клітини,
відмічається поступове зміщення ядра в анімальному напрямку, що
свідчить про перехід гонад до з четвертої стадії розвитку до п‘ятої.
Ядром промислової популяції сазана були 4 – 6-річки (69 %
загальної чисельності). Віковий ряд сазана був представлений 13
класами (4 – 16-річки). У 2011 році збільшилась частина особини
старше 9 років до 6 % (у 2010 р. – 2 %). У весняних контрольних
уловах середньовиважений вік сазана становив 6 років. Абсолютна
плодючість сазана варіювала в межах від 360,64 до 2195,53 тис. ікр.,
а середньостатистична складала 1330,4330,32 тис. ікринок. В
Запорізькому водосховищі нерест сазана відбувається порційно та
відмічається в середині травня – на початку червня, при температурі
води 15,6-20,00С. На гістологічних зрізах гонад відібраних у
плідників при температурі води 150С спостерігали зміщення ядер
ооцитів, у деяких самок ядра ооцитів першої генерації знаходяться
поблизу мікропіле, що свідчить про проходження мейозу та початок
нересту. У особин відібраних при температурі 160С відмічаються
порожні фолікули від виходу першої генерації ооцитів. Друга
генерація ооцитів вступає в період дозрівання при температурі 18169

200С, що також супроводжується початком зміщення ядер в
напрямку мікропіле.
Подальші комплексні гістологічні дослідження процесів
відтворення риб Запорізького водосховища допоможуть зрозуміти
механізми поповнення популяцій основних промислових видів риб
та можуть бути використані при розробці біологічних обґрунтувань
встановлення строків заборони на вилов водних живих ресурсів.
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Досліджено стан популяції судака Запорізького
водосховища на основі аналізу динаміки вилову. Проведена
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оцінка за віковою та розмірно-ваговою структурою в
популяції. Визначені абсолютна та відносна плодючість
судака.Динаміка популяцій тваринних організмів — одна з
ключових проблем сучасної біології. У рибному господарстві,
наприклад, теорія динаміки популяцій потрібна для надійного
прогнозу поповнення стад промислових риб, для удосконалення
правил
рибальства,
розробки
оптимальних
режимів
експлуатації популяцій, поліпшення біотехніки рибництва і
меліорації водойм [1]. Серед водойм Дніпропетровської
області найбільш вагоме народногосподарське значення має
Запорізьке водосховище [2]. Крім того, в останні десятиліття
під впливом антропогенних факторів іхтіофауна Запорізького
водосховища зазнала корінних змін як у якісному стані, так і в
показниках чисельності окремих видів [3]. Зокрема, знизилася
чисельність ряду цінних промислових видів риб, наприклад
судака, чим і обумовлена актуальність обраної теми.
Мета роботи - оцінити абсолютну та відносну плодючість
судаків Запорізького водосховища. Об‘єктом дослідження був судак
звичайний (Sander lucioperca) Запорізького водосховища. Збір та
обробку іхтіологічних проб здійснювали загальноприйнятими
методами. Проведена відповідна статистична обробка даних з
використанням програмного пакету для персональних комп‘ютерів
Microsoft Excel.
Іхтіологічний матеріал відбирався в весняний період 2010
року, проводилися контрольні іхтіологічні облови сітями (а=30-150
мм), 12 шт. згідно дозволу держрибінспекції.
Судак, наряду з лящем, є одним з цінних промислових видів
риб, а також популярним об‘єктом любительского і спортивного
рибальства. Після утворення Дніпровського каскаду водоймищ
чисельність у Запорізькому водосховищі судака в перші роки
зросла, потім знизилася і залишалася більш-менш стабільною. В
останні роки у водосховищі намітилась тенденція до зростання
обсягів вилову судака, але його питома частина в загальних уловах
залишається на рівні 1,5-2%. [4] За останні п‘ять років обсяг вилову
судака не зазнавав значних змін і становив в середньому 8,9 т (2%
загального вилову).
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Віковий ряд популяції судака обмежений і представлений 7
класами. Промислового навантаження зазнають, головним чином, 34 річні особини (до 85%). Риби у віці старше 7-8 років трапляються
в уловах нерегулярно, їх частка не перевищує 1,5-2,5%. [4] В
Запорізькому водосховищі абсолютна довжина самок і самців
знаходиться в діапазонах 39  2,5 см та 35  2,5 см відповідно.
Середня маса самок і самців, яка знаходиться в діапазонах
600  50 г та 400  50 г відповідно, тобто в Запорізькому
водосховищі співвідношення середньої маси самок до середньої
маси самців 1,5:1. Визначена середня маса гонад судака для кожної
вікової групи. Найбільшу вагу гонад мають 5-річні судаки.
Мінімальне значення абсолютної плодючісті склало 46 тис. ікринок,
а максимальне значення – 200 тис. ікринок (а саме в п'ятирічних
плідників), що свідчить про мінімальну кількість гонад судака в
Запорізькому водосховищі в досліджуваний період. Середнє
значення діаметра ікринки судаків склало 0,96 мм.
Судак, що мешкає у забруднених зонах водосховища, має
значноменшу масу – на 32-40% порівняно з чистими зонами.
Гальмування росту є наслідком пригнічення синтезу м‘язових
білків, що пов‘язано з надмірним накопиченням в організмі риб, які
мешкають у Самарській затоці, яка є частиною Запорізького
водосховища. Абсолютна плодючість судака з чистих і забруднених
ділянок водосховища суттєво не відрізнялась, але відносна
індивідуальна плодючість судака з екологічно кризових зон була на
40% вища. Це є характерною ознакою пристосованості риб до
збереження чисельності популяції у несприятливих умовах .[4]
У Запорізькому водосховищі темпи лінійного та вагового
росту судака знаходяться у межах середніх показників, що свідчить
про оптимальні умови нагулу, але популяція судака у депресивному
стані, який спричинений екологічними та іншими факторами.
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Проведено аналіз показників морфологічних ознак лина
(Tinca tinca (L.)), ізольованої популяції водойм Сумщини.
Встановлено, що особини, досліджуваної водойми, достовірно
відрізняється за 15 ознаками від риби з контрольної водойми.
Проведен анализ показателей морфологических признаков
линя (Tinca tinca (L.)) изолированной популяции водоема Сумской
области. Установлено, что особи, исследуемого водоема достоверно
отличается по 15 признакам от рыбы контрольного водоема.
На території України велику частку займають ізольовані
водойми які раніше мали рибогосподарське значення та
використовувались у якості водойм комплексного призначення. Ці
водойми, на даний час, використовуються переважно рибалками
аматорами та браконьєрами.
Враховуючи зазначене, нами для дослідження було обрано
водойму Ямпольського району Сумської області, біля м. Дружба.
Поруч із зазначеною водоймою розташований цукровій завод. Серед
представників іхтіофауни цієї водойм, значну чисельність займає
популяція лина, яка характеризується незначною пластичністю. В
якості контрольної популяції було обрано лина іншої ізольованої
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водойми цього ж району (2 км від заводу) з меншим строком
ізоляції.
Матеріал та методи досліджень. Іхтіологічний матеріал
збирався в літній період 2007-2011 років ставними сітками з
розміром вічка а = 18-60 мм та мальковим неводом з капронового
сита №10. Повний біологічний аналіз було проведено на 96
екземплярах лина з досліджуваної водойми. Обробку зібраного
матеріалу проводили за загальноприйнятими в іхтіологічних
дослідженнях методиками [1]. Морфометричний аналіз проводили
на свіжому матеріалі, загальною кількістю 125 екземплярів лина з
обох водойм за методикою І.Ф. Правдіна [2].
Отримані дані статистично оброблялись на комп‘ютері, з
використанням програм Excel та Stadia. Достовірність відмінностей
середніх значень показників ознак оцінювали за t- критерієм
Стьюдента [3]. Під час проведення досліджень, з водойм було
виловлено 38 самок та 87 самців лина, віком від 3 до 9 років, із
різною стадією зрілості гонад (від ІІ до V). При цьому у контрольній
водоймі лин старше 6 років не виловлювався. Середня загальна маса
риби становила 247 г (від 58 до 550 г), без нутрощів маса складала
82,30 % від загальної маси риби й коливалась в межах 60,00 – 95,65
%. Максимальна питома маса гонад склала 6,25 % від загальної
маси тіла та в середньому - 0,49 %. Ступень перетравності їжі
склала в середньому 3 бали й коливалася від 2 до 5 балів. Жирність
за Прозоровською склала 3 бали та коливанням 2 – 4. Середній
показник коефіцієнту вгодованості, за Фультоном, становив 4,00, а
за Кларк – 3,27. Кількість ікринок в 1 г коливалась в межах 686 –
906 шт. та в середньому складала 796 ікринок. За біологічними
показниками лин, з досліджуваного ставу, відноситься до тугорослої
форми. Як відомо, показники морфологічних ознак риб
використовуються як індикатори реакції організму на дію певних
чинників
(антропогенного
навантаження).
Нами
було
проаналізовано 8 меристичних та 31 пластичних ознак лина.
Вибірки лина складались із особин довжиною 155-239 мм.

Основні меристичні ознаки лина досліджуваних водойм
(Squ1 21-30, M=25,02 ±0,16; Squ2 16-23, M=19,08 ±0,12; Squpі 814, M=11,03 ±0,10; D III 8-9, M=8,50±0,08; A III 7-8,
M=7,45±;0,21; P I 15-16, M=15,08±0,04; V I 8-9, M=8,62±0,01)
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відповідають видовим ознакам Tinca tinca (L.). При цьому
риба з досліджуваної водойми мала значно більшу кількість
лусок у бічній лінії (l.l.120-140, М=128,97 ±0,48). Зазначене
було виявлено у особин різного віку, тобто ця зміна вже
закріплена в генотипі. Лин відноситься до маломінливих риб й
характеризується великою видовою стійкістю до змін умов
зовнішнього середовища, й відповідно, збільшення лусок в
бічній лінії досліджуваної риби могло відбуватися під
впливом значного антропогенного навантаження, а саме,
забруднення стічними водами заводу та значного впливу
браконьєрів, які застосовують електроловильні пристрої.
Пластичні ознаки значно мінливіші та мають більшу
амплітуду коливань значень показників. Характерним для
лина, досліджуваної популяції, є досить видовжене тіло
(довжина тулуба (Icor) складала біля ѕ від промислової
довжини) й відносно невелика голова, розміри якої не
перевищували 25% від промислової довжини. Для виявлення
морфологічних особливостей лина, досліджуваних водойм,
здійснили також порівняння отриманих нами значень показників
пластичних ознак із даними інших дослідів, проведених на Шацьких
озерах, які наведені у фаховій літературі [4]. Результати аналізу
свідчать, що лин, досліджуваної водойми, відрізняється від лина з
контрольної водойми: достовірна відмінність відмічена за 14-ма
пластичними ознаками. Подібна тенденція спостерігається при
порівняні ознак лина, досліджуваної водойми, з лином Шацьких
озер за 12-ма ознаками з 31 досліджених. Він має меншу висоту
спинного та анального плавців, довжину спинного плавця, довжину
голови та верхньої щелепи та позаочну відстань (t = 3,09 – 8,06), але
більшу антедорсальну й вентроанальну відстані, довжину рила та
діаметр ока (t = 4,03 – 9,54), а також значно більшу антеанальну
відстань та ширину лоба (t = 18,24 – 18,52). Крім вище зазначених
відмінностей, лин досліджуваної популяції має меншу висоту тіла
та більшу довжину хвостового стебла та черевного плавця (t = 3,34 8,45).
Зменшення такого показника, як найбільша висота тіла та
відносне збільшення діаметра ока, також вказує, що риба, з
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досліджуваної водойми, відноситься до тугорослої форми. Крім
того, показник найбільшої висоти тіла характеризує також якість
рибної продукції. Наступна група ознак, а саме довжина тулуба,
відстані між плавцями та розміри плавців, пов‘язані з рухом риби.
Зменшення розмірів плавців та збільшення розмірів хвостового
стебла характерне для більш рухливих форм риб, які здійснюють
великі міграційні шляхи. Лин відносно осідла риба й в умовах
невеликих водойм відсутні можливості пересувань на значні
відстані. Тому можливе припущення, що ці зміни пов‘язані з
фізіологічним станом риби та відбулися під впливом інших факторів
зовнішнього середовища. Аналізуючи отримані результати можна
зробити висновок, що зміни меристичних і пластичних ознак лина, з
досліджуваної водойми, відбулись за дії повної ізоляції водойми та
зміни умов існування: поступового збільшення площі заростання1 й
зменшення глибини водойми2. В подальшому необхідно
досліджувати морфологічний стан риби та гідрологічні показники
водойми.
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Оцінка сучасного стану та розробка рекомендацій щодо
раціоналізації рибогосподарського використання внутрішніх водних
об‘єктів загальнодержавного значення – одна з найболючіших
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проблем сьогодення, яка постала перед рибогосподарською наукою.
При цьому, більшість дослідників акцентують увагу на вивченні
біологічних особливостей риб, не приділяючи жодної уваги
сучасній організації й шляхам оптимізації роботи риболовецьких
підприємств. У зв‘язку з тим, що Кременчуцьке водосховище, яке
має площу 2250 км2, найбільше і найпродуктивніше у
дніпровському каскаді, то саме воно і було обране для досліджень.
Робота виконувалася в рамках науково-дослідних програм Інституту
рибного господарства НААН у 2010 –2011 рр. і є їх складовою
частиною. Матеріалом для роботи були дослідження, проведенні на
Кременчуцькому водосховищі у зазначений термін на різних
риболовецьких
підприємствах
за
загальноприйнятими
та
уніфікованими іхтіологічними та гідробіологічними методиками.
У зв‘язку з тим, що при створенні водосховища не було
зроблено комплекс по підготовці ложа водойми для роботи
активних знарядь лову, то основними знаряддями риболовецьких
підприємств є ставні сітки. Аналіз матеріально-технічної бази
користувачів водних живих ресурсів, показав, що з близько 15 тис.
ставних сіток, офіційно зареєстрованих на Кременчуцькому
водосховищі, 3 тис. – сітки з кроком вічка 70 мм, 5 тис. – 75 і 2 тис.
– 80 мм. Тобто основна маса промислових зусиль на водосховищі
спрямована на добування крупного частику. У зв'язку з
необхідністю нормалізації промислового зусилля, нами було
запропоновано чітку регламентацію кількості дозволених знарядь
лову, що може бути першим революційним кроком до відмови від
жорстких лімітів на окремі види і переходом до регулювання
промислу шляхом регламентації його технічної інтенсивності.
Окрім кількості ставних сіток, вагоме значення також має і
режим їх роботи. Нами було виявлено, що на Кременчуцькому
водосховищі офіційними користувачами водних живих ресурсів
використовуються такі режими роботи з ставними сітками:
І – лов з одноразовою щоденною перебіркою сіток вранці;
ІІ – лов з перебіркою вранці раз на 2 доби;
ІІІ – лов з перебіркою сіток два рази на добу: вранці і
ввечері.
Згідно наших спостережень, лов з одноразовою щоденною
перебіркою сіток вранці найрозповсюдженіший режим роботи зі

177

ставними сітками, бо він дозволяє максимально збалансувати
прибутки і витрати на ведення промислу.
Лов з перебіркою раз на 2 доби з‘явився нещодавно
внаслідок подорожчання паливно-мастильних матеріалів, що значно
знизило рентабельність риболовецьких підприємств. За нашими
дослідженнями, його можливо застосовувати лише при низькій
температурі води і тільки при роботі з крупновічковим сітками
(тобто з кроком вічка більше сімдесяти міліметрів). Улов
дрібновічкових сіток, за однакових умов, псується швидше, тому
цей режим неприйнятний для сіток з а менше п‘ятдесяти
міліметрів.
Лов з перебіркою два рази на добу, на нашу думку, має
застосовуватися при роботі з дрібновічковими сітками влітку, коли
риба швидко псується. Це дозволить збільшити вилов внаслідок
зменшення псування рибу у сітках. Однак, треба зазначити, що цей
спосіб доцільний при встановленні сіток на не великій відстані від
рибоприймального пункту, бо витрати за рахунок паливномастильних матеріалів можуть зробити його нерентабельним.
Незважаючи на велику кількість переваг ставних сіток,
пов‘язаних з їх універсальністю та простотою застосування,
найбільшим недоліком є той факт, що частина риби псується і
пошкоджується рибоїдними птахами в сітках. Внаслідок певних
санітарних і організаційних ускладнень, цю рибу рибалки не здають
на рибоприймальний пункт і її не враховує промислова статистика.
Основною вимогою для забезпечення мінімізації втрат улову
внаслідок стухання та псування рибоїдними птахами є
дисциплінованість рибалок. Виїзд на воду має бути якомога раніше,
бо з кожною годиною світового дня кількість риби, зіпсованої
рибоїдними птахами, підвищується, особливо влітку – щогодини
майже на 5 %.
Висновки:
1. Промисел на досліджуваному водосховищі спрямовано на
добування крупного частику, що зумовлено економічними
чинниками і не забезпечує всебічне використання водних живих
ресурсів.
2. Встановлено, що з допомогою регулювання режиму
роботи зі ставними сітками можливо раціоналізувати використання
водних живих ресурсів шляхом мінімізації втрат уловів внаслідок
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псування риби рибоїдними птахами. Нині промислові рибалки
обирають режими роботи зі ставними сітками керуючись
економічними чинниками. Вважаємо необхідним переглянути
рибогосподарську концепцію роботи риболовецьких підприємств,
бо ощадливе використання водних живих ресурсів має бути вище за
економічну ефективність.
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В Україні, особливо в західному регіоні, перспективним є
вирощування форелі в басейнах (пластикових, земляних, бетонних) і
ставах. Сучасні інтенсивні системи ведення форелівництва
передбачають ущільнені посадки риби у вирощувальних і нагульних
ставах, хоча вони і сприяють розвитку та розповсюдженню
інфекційних й інвазійних хвороб (Лисак, 2006; Скурат, 2008).
В останні роки у багатьох рибницьких господарствах
України широкого поширення набула змішана інвазія риб. Серед
них іхтіофтиріоз, хілодонельоз та триходіноз, які спричинюються
війчастими інфузоріями. Паразити здійснюють на риб механічну,
токсичну та біологічну дії, затримують темп росту й знижують
вгодованість, а також зменшують загальну видову чисельність риб,
що завдає значних економічних збитків рибництву. Ступінь
інтенсивності зараження через високу щільність посадки у ставах і
басейнах буває досить високою, нерідко призводить до масових
захворювань (Флюнт, 1997).
Проблема розробки лікувальних та профілактичних заходів
при ураженні риби іхтіофтиріозом у рибницьких господарствах
потребує особливої уваги через ряд біологічних особливостей
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збудника
Ichthyophthirius multifiliis. Важливо, щоб лікарські
препарати проявляли надійну протипаразитарну дію, були
максимально безпечними для риби та недорогими.
Дослідження проводили у рибному господарстві «Великий
Любінь» Інституту рибного господарства НААН України в 2010 р.
Рибу утримували у підрощувальних басейнах.
В результаті досліджень встановлено, що наприкінці травня
– на початку червня, як тільки температура води перевищила +17°С,
у всіх басейнах був зафіксований спалах іхтіофтиріозу. Паразити
були помітні неозброєним оком у вигляді невеликих горбиків на
поверхні тіла. Риба проявляла неспокій, збиралася біля поверхні.
Використання кормів різко знизилось.
У травні в мальків форелі було виявлено Ichthyophthirius
multifiliis (екстенсивність інвазії складала 6,6-13,2% за середньої
інтенсивності 0,01-0,1), а також Trichodina domerguri forma acuta
(екстенсивність інвазії складала 10,1% за середньої інтенсивності
0,02).
У червні личинки та мальки з вирощувальних ставів були
уражені чотирма видами паразитів: у Dyplostomum spathaceum
екстенсивність інвазії складала становила 20–25% за середньої
інтенсивності 1,4; у Dactylogyrus vastator (екстенсивність інвазії
складала 40% за середньої інтенсивності 8,2); у Ichthyophthirius
multifiliis (екстенсивність інвазії 10-30% за середньої інтенсивності
1,4); у Trichodina domerguri forma acuta (екстенсивність інвазії 6,613,2% за середньої інтенсивності 0,02-0,03).
У липні при лабораторному дослідженні риб з
вирощувальних ставів було виявлено: у слизі з поверхні тіла риб –
Gyrodactilus elegans (екстенсивність ураження 6,6-20% при середній
інтенсивності 0,03-0,04), у кишечниках мальків – Khawia sinensis
(екстенсивність інвазії 6,6-26,6% при середній інтенсивності 0,020,4). У риб із ставів під епітелієм шкіри також було виявлено
Ichthyophthirius multifillis (екстенсивність ураження 92-95% при
середній інтенсивності інвазій 2,0).
Температура води у червні-липні коливалась в межах +2023°С. Найбільший ступінь ураження риб спостерігали у липні. Така
сезонність легко пояснюється тим, що оптимальною температурою
води для розвитку паразитів є +16-22°С.
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Виявлені збудники локалізувались на зябрах, плавцях та
шкірі ураженої риби. Паразитів знаходили на різних стадіях росту
трофонтів, оточених шаром епітеліальних клітин, а іноді,
сполучною тканиною. При сильному ураженні зябер спостерігали
ущільнення і деструкцію зябрових листочків, що призводить до
значного зменшення дихальної поверхні зябер. Збудників
іхтіофтиріозу виявляли у сполучній тканині між респіраторними
складками. Спостерігали розростання сполучної тканини, запалення
та деформацію респіраторних складок, внаслідок чого їх краї
злипались, що призводило до злущування епітелію, внаслідок чого
порушувалось шкірне та зяброве дихання.
Навколо іхтіофтиріусів утворювалась «зона запустіння».
Епідермальні клітини, що оточували трофозоїти, дистрофічно
змінені. У ділянках дерми, розміщених під паразитами,
спостерігалась дифузна інфільтрація сполучної тканини. При

дослідженні крові хворих на іхтіофтиріоз риб, спостерігали
зміни електролітного складу крові і м‘язів (знижувався рівень
натрію і магнію, а калію та кальцію – збільшувався).
Знижувалась активність і вільних амінокислот: лейцину (на
0,18 мг%), лізину (на 0,15 мг%), серину та аспарагінової
кислоти. Вміст гематокриту та гемоглобіну сильно не
відрізнявся, проте кількість еритроцитів значно знижувалась
протягом хвороби та після лікування у порівнянні з
контрольною групою (здорова риба), що супроводжувалось
збільшенням розмірів еритроцитів та їх наповнення
гемоглобіном. Більш суттєві зміни спостерігалися у
показниках лейкоцитів, нейтрофілів та моноцитів. На початку
хвороби
кількість
лейкоцитів
різко
підвищувалась
(167,4±57,5Г/л), а потім знижувалась у порівнянні з
контролем. Одночасно у риби з характерними клінічними
ознаками
спостерігали
лімфопенію
(61,4±16,3%)
та
збільшення кількості нейтрофілів (33,2±17,7%) та моноцитів
(5,6±5,4%). В крові риб, яких лікували, спостерігали
нормалізацію показників лейкоцитів по відношенню до
показників контрольної групи. Фагоцитарна активність була
різко знижена в обох випадках у порівнянні з контролем.
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Встановлено, що зміни гематологічних показників у риб є
адаптаційними реакціями їх організму на дію лікувальних
препаратів або наявність збудників. Для лікування хворих риб
застосовували 3 лікувальні препарати (для кожної групи риб
окремий препарат): 2% сольові ванни, фіолетовий «К» у дозі
0,7 г/м3, формалін із розрахунку 200 мг/м3 води (Гриневич,
2008). До четвертої групи риб лікувальні препарати не
застосовувались. Фіолетовий «К» не виявляв значного впливу
на Ichthyophthirius multifiliis. Екстенсивність інвазії помітно
знижувалась, але повного звільнення від паразитів не
відбулося. Після сольових обробок звільнення від паразитів
досягло 90%, проте спостерігалася значна загибель риби –
65%. Найкращі результати отримані при застосуванні ванн із
розчином формаліну у дозі 200 мг/м3 води. Після обробки
мальки та цьоголітки форелі продовжували активно рухатись.
Звільнення від паразитів було 100%, загибель риби склала
19%.
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Для оцінки наслідків антропогенного впливу на водне
середовище важливо визначити не тільки наявність в ньому тих чи
інших токсичних речовин, а і встановити ступінь їх впливу на риб.
В зв‘язку з цим важливим є застосування методів комплексної
екотоксикологічної оцінки (біоіндикації) водного середовища,
заснованих на аналізі зворотніх реакцій риб на дію шкідливих
факторів (Руднева, 2006).
Біоіндикація – властивість риб реагувати на зміну фізичних,
хімічних і екологічних характеристик середовища існування, через
особливості росту, розвитку, динаміку чисельності, обмін речовин
тощо. Для біоіндикації важливо вибрати вид риб-біоіндикатор, який
відповідав би встановленим вимогам: розповсюджений по всій
водоймі, добре вивчений його життєвий цикл, живлення,
дозрівання, розмноження, температурний режим існування,
доступний для досліджень, мав достатні розміри, веде відносно
осідлий спосіб життя і не здійснює значних міграцій. А також
визначити відповідні біомаркери-індикатори, через які можливо
оцінити відклик організму риб на зміну середовища існування.
Такими маркерами можуть бути окремі еколого-біологічні,
морфофізіологічні та інші характеристики (показники) риб, які
можливо дослідити. Показники стану іхтіофауни переважно
залежать від якості водного середовища існування риб, а також
продуктивності і якості їх кормових організмів. Стан іхтіофауни
водойм тісно пов‘язаний із розмноженням, розвитком і ростом риб.
З метою оцінки якості води Шацьких озер (Світязь,
Люцимер та Чорне Велике) в якості риб-біоіндикаторів
екологічного стану водойм були використані аборигенні види риб
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(плітка, окунь і лящ), доцільність вибору яких була встановлена за
спеціальною методикою (Рябов, Молюков, 1997). Ці риби містять
інтегральну інформацію щодо всіх змін, які відбуваються у водному
середовищі. Вони є завершальною ланкою трофічних ланцюгів в
екосистемі та акумулюють у собі всі ті зміни, які відбуваються на
більш низьких ступенях екологічної піраміди. При цьому плітка,
окунь і лящ є осідлими, просто ідентифікуються до виду, легко
добуваються, довгоциклові, зручні для розтину, мають достатню
здатність до акумуляції та високу стійкість до дії забруднюючих
речовин (Методи..., 2006).
За результатами досліджень перше місце із підсумковим
коефіцієнтом
25 належало одному з найбільш чисельних
аборигенних видів риб, що може виступати в якості біомонітора, –
плітці. Цілком очевидно, що закономірно наступні місця в якості
біомоніторів зайняли окунь (30 балів) та лящ (44 балів). Верховодка,
яка із сумою 37 балів, перебувала на 4 місці не відповідає повністю
вимогам до видів-біомоніторів, зокрема є корткоцикловим видом (35 вікових груп). В нашому випадку карликового сомика слід
відкинути, як акліматизований вид-вселенець. З нашої точки зору, в
якості видів-біомоніторів більше підходять йорж – 6 місце: 62 бали
(має високі коефіцієнти накопичення забруднюючих речовин) та
плоскирка – 7 місце: 67 балів (належить до аборигенних риб).
Підсумовуючи результати ранжованого відбору, слід
запропонувати для оцінки стану озер Світязь, Люцимер і Чорне
Велике Шацького НПП наступні аборигенні види-біомонітори риб:
плітка, окунь, лящ, йорж та плоскирка. При використанні в якості
риб-біомоніторів акліматизованих видів-вселенців за ранжуванням
найбільш вдалим для вказаних озер може бути карликовий сомик і
карась сріблястий.
Враховуючи сказане, комплексна оцінка стану іхтіофауни
Шацьких озер
(Світязь, Люцимер, Велике Чорне) у 2007-2010 рр.
проводилась через порівняння найбільш важливих зовнішніх і
внутрішніх ознак плітки, окуня і ляща із раніше встановленими
(стандартними) за умовно нормального розмноження, розвитку і
росту риб. При моніторингу водного середовища озер Світязь,
Люцимер і Чорне Велике Шацького НПП були застосовані наступні
еколого-біологічні біомаркери (показники) риб: індекси видової
схожості, видового багатства, відносної і абсолютної чисельності,
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довжини і росту риб, їх вікової структури стада та промислової
рибопродуктивності.
Проведення біоморніторингу вказаних Шацьких озер
проводилось нами також із застосуванням методу морфофізіологічних
індикаторів (Смирнов, 1972). Сутність методу морфофізіологічних
індикаторів зводиться до наступного. Судження про біологічну
своєрідність досліджуваних популяцій створюється на підставі
окремих морфологічних ознак, у результаті оцінки величини, а
також мінливості тих або інших показників. Підбір показників
ведеться за наступними принципами: показники повинні бути
життєво важливими для організму; мати високу реактивну здатність,
що характеризується їх істотною зміною при зміні навколишніх
умов; вся сукупність узятих за основу показників повинна по
можливості дати повну картину фізіологічного стану досліджуваних
об‘єктів; не вимагати для обстеження складного устаткування;
повинна бути забезпечена можливість обстеження масової кількості
риб. При використанні риб-біомоніторів ляща і плітки в оцінці
якості водного середовища озер Світязь, Люцимер і Чорне Велике
максимально були використані саме їх морфофізіологічні показники
(індекси). У вказаних риб досліджувались морфофізіологічні
індекси серця, печінки, селезінки, за величинами змін яких
встановлювалась якість водного середовища окремих Шацьких озер.
Спочатку було проведено комплексну оцінку стану водного
середовища озер Світязь, Люцимер і Чорне Велике Шацького НПП з
використанням еколого-біологічних показників за трьохбальною
системою оцінки: 1 – перше місце (умовно добре), 2 – друге місце
(умовно посередньо), 3 – третє місце (умовно погано).
Оцінюючи якість водного середовища Шацьких озер за
застосованими іхтіологічними біомаркерами (показниками) слід
сказати, що найбільш високий ранг за їх найменшою сумою
присвоєно озеру Люцимер (13 балів – умовно добре), менший ранг
встановлено для озера Чорне Велике (17 балів – умовно посередньо)
і ще менший ранг надано озеру Світязь (18 балів – умовно погано),
хоч сума показників є близькою до Чорного Великого (різниця в 1
бал). Наступний аналіз із використанням морфофізіологічних
показників риб було здійснено весною, влітку і осінню 2010 р. у 450
екз. двох видів (плітка і окунь) самців і самок риб із озер Світязь,
Люцимер, Чорне Велике: плітка – 225 екз. і лящ – 225 екз.
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Оцінюючи якість водного середовища Шацьких озер за
застосованими іхтіологічними (морфофізіологічними) біомаркерами
(показниками) видів-біомоніторів плітки і окуня слід сказати, що за
обома видами-біоіндикаторами пліткою і окунем разом вищою
якість води є в озері Чорне Велике – перше місце (10 балів),
нижчою: у озері Люцимер – друге місце (11 балів), ще нижчою: у
озері Світязь – третє місце (16 балів). Тобто, при застосуванні у
якості біомаркерів морфофізіологічних індексів плітки і окуня:
серця, печінки і селезінки, перше місце за якістю води належало
озеру Чорне Велике, друге – озеру Люцимер і третє – озеру Світязь.
У самців і самок плітки і окуня встановлена суттєва статева різниця
морфофізіологічних індексів серця, печінки і селезінки.
Підсумовуючи, слід наголосити, що за вказаними іхтіологічними
показниками найвищою якість води має бути в оз. Люцимер, дещо
нижчою – в оз. Чорне Велике, а найнижчою – в оз. Світязь.
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Канівське водосховище своєю вершиною прилягає до
греблі Київського водосховища. Дніпро тут розпадається на
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декілька рукавів. У нього дуже розвинена лівобережна заплава,
складена з пісків та супісків. Правий берег високий, в окремих
місцях дещо віддалений від русла річки. Водосховище утворене
в 1972 – 1976 рр. вище греблі поблизу м. Канів. Водна площа близько 675 км2, довжина – 162 км, об‘єм – 2,6 км3, найбільша
ширина – 5 км, середня глибина – 4,4 м, максимальна – 21 м.
Характерною особливістю водосховища є «голуба зона» (власне
київська ділянка), розташована у верхній частині і призначена
тільки для любительського рибальства (промисловий вилов риби
тут заборонений). Її площа складає 7800 га, довжина - 57 км – від
затоки Погребська Стариця вр. Десна, до с.Плюти (правий берег) і с.
Павлівка (лівий берег) у водосховищі.
З джерел наукової літератури відомо (Белінг, 1935), що
склад іхтіофауни цієї частини річок Дніпра та Десни налічував
більше 41 виду риби. В кінці 70-х – на початку
80-х років
20-го століття кількість видів риби скоротилася до 21 - 28 видів
(Шевченко, Коваль, Ворончук, 1986). Наші дослідження видового
складу іхтіофауни (молоді риб) верхньої частини київської ділянки
Канівського водосховища проводилися на трьох станціях, що
розміщувалися на Десенці, а одна – на русловій (судноплавній)
частині напроти річкового (вантажного) порту (Арсан та ін., 2007а;
2007б) . В результаті досліджень у 2005 р. виявлено 40 видів риби:
азово-чорноморська тюлька Clupeonella cultriventris cultriventris
(Nordmann, 1840), щука Esox lucius (L.), плітка Esox lucius (L.),
ялець Leuciscus leuciscus leuciscus L., головень Leuciscus cephalus
cephalus L., в‘язь Leuciscus idus (L.), гольян Phoxinus phoxinus
phoxinus (L.), краснопірка Scardinius erithrophthalmus L., білизна або
жерех Aspius aspius L., вівсянка Leocaspius delineatus Heck., лин
Tinca tinca (L.), пічкур Gobio gobio gobio L., верховодка Alburnus
alburnus alburnus (L.), плоскирка або густера Blicca bjoerkna
bjoerkna (L.), лящ Abramis brama brama (L.), клепець або білоглазка
Abramis sapa sapa (Pall.), синець Abramis ballerus L., чехоня Pelecus
cultratus L., гірчак Rhodeus sericeus amarus (Pallas), карась
сріблястий Carassius auratus gibelio (Bloch), сазан (короп) Cyprinus
carpio (L.), щипавка Gobitis taenia taenia (L.), в‘юн Misgurnus
fossilis L., сом Silurus glanis L., минь Lota lota L., колючка звичайна
трьохголкова Gasterosteus aculeatus aculeatus (L.), колючка
багатоголкова південна Pungitius platygaster platygaster (Kessler),
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чорноморська пухлощока іглиця Gasterosteus aculeatus aculeatus
(L.), судак Stizostedion lucioperca (Linnaeus)., окунь Perca fluviatilis
fluviatilis L., йорж Gymnocephalus cernuus L., носар Gymnocephalus
acerinus (Guld), бичок-пісочник Neogobius fluviatilis (Pallas), бичокцуцик Protherorhinus marmoratus (Pallas), бичок-кругляк Neogobius
melanostomus (Pallas), бичок-головач Neogobius kessleri kessleri
(Gunth.), бичок-гонець Neogobius gymnotrachelus gymnotrachelus
(Kessler), чебачок амурський Pseudorasbora parva (Temminck) та
ротан-головешка Percottus glenii Dybowski. Підкреслено ті
виловлені види на яких посилання у авторів однієї із останніх
робіт (Шевченко, Коваль, Ворончук, 1986) відсутнє. Порівняння
результатів показує, що в наших уловах зафіксовано найбільшу
кількість видів, в порівнянні із приведеними в доступних нам
джерелах наукової літератури. Кількість видів збільшилася за
рахунок непромислових та смітних видів риб. В результаті
штучного вселення у дніпровські
водосховища цінних
представників
іхтіофауни
з
метою
підвищення
їх
рибопродуктивності в Дніпрі з‘явились три нових види –
представники далекосхідної іхтіофауни: товстолобики білий та
строкатий,
білий амур. Широке розповсюдження отримали
чорноморсько-азовська тюлька, деякі види бичків та мала південна
9-голкова колючка (Романенко та ін., 2003). В наших уловах
зустрічалися лише бички, тюлька, іглиця, колючки. Видамиінтервентами є еврібіонтні види, що здатні в результаті збільшення
чисельності їх популяцій та змін умов існування, в тому числі під
впливом антропогенних чинників, активно й значно розширювати
свій ареал. В Україні видів-інтервентів нараховується 8 видів –
колючка триголкова, колючка дев‘ятиголкова, чорноморськоазовська тюлька, чорноморська іглиця пухлощока, бичок-головач,
бичок-кругляк, бичок-цуцик, бичок зірчаста пуголовочка.
Результати наших досліджень показали наявність 7 видів з
вищеприведених, а саме – колючка триголкова, колючка мала
південна
дев‘ятиголкова,
чорноморсько-азовська
тюлька,
чорноморська іглиця пухлощока, бичок-головач, бичок-кругляк,
бичок-цуцик. Інвазивними є види риб, що заселені в природні
водойми випадково, під час рибоводних заходів або
несанкціонованого розселення, які не відносяться до об‘єктів
риборозведення. На території України до числа інвазивних видів
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риб відносять головешку-ротана, чебачка амурського, сонячного
окуня або американського вухастого окуня – сонячну рибу.
Результати наших досліджень показали наявність 2-х видів з
вищеприведених, а саме – головешку-ротана і чебачка амурського.
Більшість понто-каспійських видів риби в природному ареалі
розселення (як до зарегулювання Дніпра, так і після цього) можуть
нормально нереститись, розвиватись, нагулюватись як в прісній, так
і у воді різної солоності.
Таким чином, серед основних причин, що призвели до
зникнення багатьох видів риби та скорочення чисельності інших,
потрібно назвати зменшення кількості нерестовищ, відсутність на
них необхідної лучної рослинності, яка витримує тривале
затоплення, їх заростання повітряно-водяною рослинністю, значні
та різкі коливання рівнів води, різке зменшення водообміну та
швидкостей течії.
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Яйце як об‘єкт зацікавленості людини має дуже довгу історію.
Різні народи світу звеличували яйце і мали власну атрибутику його
звеличення. Яйце прикрашали в Давньому Єгипті, Греції, Римі,
Стародавньому Китаї. Індійськими племенами навколо нього було
створено безліч міфів і легенд. Форма яйця використовувалась в
Древньому Ірані (550-330 рр. до нашої ери) при будівництві куполів
храмів (Гика, 1936). Пташиними яйцями цікавився Аристотель (384
– 322 рр. до н. е.). Проте яйця, об‘єктом дослідження стали лише з
XIX століття. Вся сукупність знань про них пізніше об‘єднали в
науку під назвою оологія. Всю історію її розвитку можна розділити
на три етапи.
Перший етап можна назвати періодом виникнення оології та
формування основних напрямків досліджень яйця. Він тривав до
половини ХХ століття. Головними видами діяльності на початку
періоду були екскурсії в природу, де дослідники та аматори
захоплювались вивченням зовнішніх форм і кольорів яєць та їх
колекціонуванням, яке велось майже з фанатичним ентузіазмом. В
цей період створюються оологічні колекції музеїв, та виникають
різні орнітологічні організації Європи і Америки.
Поступово, колекціонування все більше і більше
розпалювало зацікавленість дослідників внутрішньою будовою
яйця. Приблизно з середини XIX століття в цьому напрямку були
зроблені дуже важливі, на той час, відкриття. Яйце піддається
ретельному вивченню з точки зору біохімії, біофізики, ембріології,
бактеріології, медицини, хімії харчових продуктів, зоотехнії та ін. У
всіх перерахованих напрямках були зроблені безцінні відкриття, що
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збагатили наші знання про яйце. Оскільки різні галузі науки
розширювались і ставали все більш спеціалізованими, виникла
необхідність координування зусиль та узагальнення результатів.
Першою такою збіркою, в якій було проаналізовано 14 тисяч джерел
стала монографія «The avian egg» (Romanoff, Romanoff, 1949), яка
вийшла в 1949 році в Нью-Йорку та Лондоні, а її переклад «Птичье
яйцо» (Романов, Романова, 1859) в 1959 появився в Радянському
Союзі. Нею завершилось формування оології як науки. Вона стала
самостійною гілкою орнітології, що мала велике наукове та
практичне значення.
Другий етап умовно можна виділити з середини до кінця
минулого століття. Він характеризується поглибленням досліджень
та активним усестороннім накопиченням фактичного матеріалу.
Продовжуються роботи з розробки та удосконалення методик.
Детальному вивченню піддаються форма, об‘єм, площа поверхні,
маса та густина пташиного яйця. З‘ясовуються питання стосовно
будови та механізмів формування яєць, зв‘язків їх різноманітних
форм з віком і морфотипом самок та морфотипом майбутнього
потомства. Приділяється значна увага адаптивності яєць
різноманітних екологічних груп птахів. Дослідженням піддаються
різні форми популяційної мінливості яєць. По мірі накопичення
матеріалу в дослідників формується думка про те, що параметри
яєць є однією з чітких, детермінованих генетичних ознак,
специфічних для різних видів птахів.Не залишились поза увагою
дослідження енергетичних затрат в період відкладання та інкубації
яєць. В зв‘язку з цим низка досліджень орієнтуються на пошук
можливостей аналізу розмірів яєць для вирішення питань
внутрішньовидового диференціювання, з'ясування вікової структури
та інших популяційних характеристик. (Отримані фактичні дані
показали наявність впливу погодних умов на пташине яйце. Їх
безпосередній та опосередкований вплив став об‘єктом досліджень
багатьох науковців. З кліматичними умовами тісно пов‘язана
наявність корму. Вплив кількості і якості останнього чинника на
оологічні показники вивчався переважно на домашніх і частково на
диких птахах. Інтенсивний розвиток екологічних досліджень дав
багатий матеріал з впливу забруднювачів середовища (пестициди,
радіоактивність та ін.) на пташині яйця.
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Важливим досягненням другого періоду є вихід низки
монографій, присвячених яйцям птахів: «Gniazda naszych ptakow»
(Gotman, Jablonski,1972); «The Pocket Encyclopaedia of Birds' Eggs
and Nesting Habitats» (Winwood Reade, Siegfried Hoeher, 1974),
«Nests, Eggs, And Nestlings Of British and European Birds» (Harrison,
1975), «Die Eier der Vögel Europas!» (Makatsch, 1976), «Nests, Eggs,
And Nestlings Of North American Birds» (Baicich, Harrison, 2005),
«Oology and Ralph's Talking Eggs : Bird Conservation Comes Out of Its
Shell» (Henderson,2007), «Eggs» (Singer, Stevenson, 2008)
Третій етап припадає на початок ХХІ століття. Його
характерними рисами є: а) удосконалення методик з використанням
сучасних цифрових та комп‘ютерних технологій; б) поглиблення
досліджень з розкриття суті пташиного яйця; в) розкриття
біологічного змісту, що криється за певними
кількісними
характеристиками яєць. В кінці минулого та на початку нашого
століття низка орнітологів приходить до висновку про можливість
спрощення та розширення меж процесу опису яєць. Останнє стає
можливим за рахунок застосування цифрових фотографій та
комп‘ютерних програм їх аналізу. З появою цифрових технологій
опис яєць за фотографіями стає найпростішим способом. Достатньо
зробити знімок яйця, а весь наступний аналіз здійснюється з
допомогою комп‘ютера за існуючими або спеціально написаними
програмами. Об‘єднання геометричних методів другого періоду з
цифровими технологіями привело до виникнення нового напрямку в
зоології, що отримав назву – геометрична морфометрія. Поряд з цим
значна кількість робіт присвячена глибинній суті яйця, а саме його
морфо-функціональній організації, що забезпечує процес
відтворення птахів в різних екологічних умовах
Ооморфологічні дослідження в ближньому зарубіжжі та
в Україні.
Оологія ближнього зарубіжжя та України повторює ті ж само
етапи, що були зазначені вище. Однак в часовому та інших
відношеннях спостерігається певна різниця. З ХІХ століття до
половини ХХ століття проводяться повсюдні збори яєць та
формування оологічних колекцій природничих музеїв та музеїв
університетів. З другої половини минулого століття дослідження
яєць починають набирати оберти. В першу чергу звертається увага
на розробку методик. Із цього приводу В.Е. Флінт писав (1972):
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«Забарвлення та форма яйця мінливі (в межах виду), проте ні про
географічну, ні про індивідуальну мінливість їх ми майже нічого не
знаємо. Причина полягає у відсутності методів кількісного її виразу,
що, в свою чергу, залежить від недосконалості способів опису яєць
(забарвлення та форма)». В зв‘язку з цим здійснюються низка робіт
методичного характеру. У 1967 році опублікована робота Ю.Н.
Владимирової з методики морфологічного та фізико-хімічного
аналізу яєць. Своєрідним координуючим центром таких робіт став
Пермський педагогічний інститут (школа професора А.М.
Болотникова), що видавав періодичну наукову збірку «Гніздове
життя птахів». А.В. Яблоков і А.В. Валецький розробляють
фенетичний підхід до вивчення форми і забарвлення яйця. Виходить
у світ збірка «Методики исследования продуктивности и структуры
видов птиц в пределах их ареалов» (1977), в якій Ю.В. Костін
опублікував роботу «О методике ооморфологических исследований
и унификации описаний оологических материалов». В 1988 році
виходить ще одна збірка Р. Мянда «Внутрипопуляционная
изменчивость птичих яиц», в якій вперше в Радянському Союзі було
запропоновано фотографування та електронні методи аналізу яєць.
Поряд з роботами методичного характеру, робилися спроби
узагальнення отриманих даних (Гордєєва, 1981). В цілому, значна
кількість досліджень другої половини ХХ століття присвячена
різним формам мінливості ознак яйця та причинам, з якими вони
пов‘язані.
Останнє тридцятиліття ХХ століття знаменується тим, що
оологічна проблематика стає все частішою на Всесоюзних та
міжнародних орнітологічних конференціях (Київ, 1977; Кишенев,
1981; Ленінград, 1986; Вітебськ, 1991; Казань, 2001). Проте
цілеспрямовані дослідження яєць ведуться невеликою кількістю
вчених: у Прибалтиці Р. Мяндом; у Білорусії А. Н. Кусенковим (м.
Гомель), в Україні О. І. Кошелевим (м. Мелітополь), в Росії С. М.
Клімовим (м. Липецьк), П. Д. Венгеровим і А. Д. Нумеровим (м.
Вороніж), А. Н. Хохловим, Ілюхом (м. Ставрополь). Основну ж
масу робіт складають попутні або епізодичні дослідження. Їх
характер та масштаби наочно відображені в матеріалах
міжнародних оологічних конференцій, що проводились
в
Липецькому державному університеті під керівництвом С.М.
Клімова в 1993, 1998, 2003 рр. На конференціях було представлено,
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відповідно, 53, 54 і 44 доповіді, в яких були розглянуті оологічні
матеріали по біля 50-ти видах птахів з 15-ти рядів.
Проведення конференцій значно активізувало оологічні
роботи. Збільшилося число дисертацій і монографій, в яких одна або
декілька розділів присвячувались оологічній проблематиці. Якщо в
90-ті роки таких робіт були одиниці, наприклад, збірка О.В.
Митропольського, Р. П. Третьякова, Е. Р. Фоттелера (1981) –«
Экология некоторых видов млекопитающих и птиц равнин и гор
Узбекистана», то на початку ХХІ століття їх кількість значно
зростає. Серед останніх можна згадати монографії Г. В. Акоповой
(2000) - "Экология размножения деревенской ласточки и ворона в
Ставропольском крае" , Л. В. Маловічко і В. М. Константінова
(2000) – «Сравнительная экология птиц-норников: экологеские и
морфологические адаптации» , М А. Міщенко зі співавторами
(2000) "Экология розмножения ходулочника и шилоклювки в
Центральном Предкавказье" , М А. Мікляєвой і Л.Ф. Скрильовой
(2001) "Особенности раннего онтогенеза екологически разних груп
птиц" , П. Д. Венгерова (2001) - "Экологические закономерности
изменчивости и корреляции морфологических структур птиц», А.Д.
Нумерова (2003) «Межвидовой и внутривидовой гнездовой
паразитизм
у птиц» . В цей же час видаються спеціальні
монографії, повністю присвячені оологічній тематиці: А. Н.
Кусенков, Е. В. Хохлач (2002) - "Мінливість забарвлення яєць
птахів і її використання для оцінки стабільності популяції" , С. М.
Клімов
(2003)
«Эколого-еволюційні
аспекти
мінливості
ооморфологічних показників птахів».
Важливим аспектом, в узагальненні матеріалів та
знаходженні певних закономірностей стало видання оологічних
каталогів. У країнах СНД останні є в: Росії (Нумеров і ін., 1995),
Хохлов, Заболотний, Ільюх, 1997 Климов и др., 1998).Україні
(Смогоржевській,
Смогоржевськая,
1989;
Бокотей,
1992;
Селиверстов,2007); Грузії
(Жордания, Чингаладзе, 1966);
Узбекистані (Митропольській, Третяков, Фоттелер, 1981);
Казахстані (Ковшарь, Левин, 1982), Вірменії (Петросян, Петросян,
1997), Білорусії (Никифоров, Яминській, Шкляров, 1989). У 1999
році був опублікований перший номер наукової збірки "Проблеми
оології", присвячений оологічній бібліографії 1890-1998 рр.
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Разом з цими позитивними явищами в розвитку сучасної
оології в країнах СНД намітилися сповільнення інтенсивності
оологічних досліджень та тенденції згортання вкрай цікавих робіт.
Наприклад,
в
Пензенському
педагогічному
університеті
припинилося вивчення пігментів пташиних яєць; у Курському
педагогічному університеті зупинені роботи за оцінкою
накопичення в яєчній шкаралупі хлорорганічних сполук; зведені
внівець роботи по гніздовому житті птахів у Пермському
університеті; в Запоріжжі закінчені дослідження по використанню
ооморфологічних показників в промисловому птахівництві.
Основні досягнення оологічної науки у вивченні
просторової організації умов для розвитку зародку птахів.
Просторово умови для розвитку зародку птахів
забезпечуються за рахунок шкаралупи, яка є механічним каркасом,
що формує ємкість певного об‘єму та площі поверхні. Об‘єм лімітує
кількість речовин та енергії необхідних для протікання
ембріогенезу, а з площею поверхні пов‘язані процеси дихання,
транспірації та температурного режиму інкубації. І об‘єм, і площа
функціонально пов‘язані з формою шкаралупи. Все це, очевидно,
визначило основні навпрямки досліджень, які умовно можна звести
до наступних напрямків а) назва форми яєць та їх класифікація; б)
кількісна характеристика форм яєць; в) опис об‘єму та площі
поверхні яєць; г) з‘ясування взаємозв‘язку морфологічних
параметрів шкаралупи з інкубаційною якістю яєць.
Опис будь-якого яйця починається з його назви. В цьому
відношенні до останнього часу існували проблеми. Одна із них довільне використання назв (яйце з вираженим тупим та гострим
кінцем). Не позбавлені недоліків також назви за подібністю до
певних геометричних фігур. Така подібність або відсутня, або не
коректна. Лише незначна частина профілів яєць (біля 2%) адекватно
відповідає геометричним фігурам. Це симетричні овоїди (еліпсоїди
та овалоїди). Решта профілів є асиметричними овалами. Подібна
ситуація спостерігається також при порівнянні яєць з іншими
об‘єктами природи (каплі, груші, дзиги).
Кількісна характеристика форм яєць. Тут виділяються
такі напрямки: а) опис форми яйця з допомогою індексів, б) опис за
допомогою алгебраїчних рівнянь. Суть першого напрямку полягає в
порівнянні між собою розмірів шкаралупи та її частин.
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Безпосередньо і просто штангенциркулем можна заміряти довжину
та діаметр яйця. Інші проміри виконуються або з допомогою
спеціальних пристроїв (сферометр), або з фото- чи електронних
копій за певними схемами. В літературі різними авторами
запропонована ціла низка індексів форми. Найбільш поширеним
серед них є індекс подовженості. Крім нього було запропоновано
цілу низку індексів, які в тій чи іншій мірі характеризують форму
яйця, проте тут спостерігається така ж відсутність будь-якої
системи. Кидається в очі не ідентичність використання символіки.
Той же індекс подовженості в літературних джерелах має декілька
літерних позначок, назв та способів розрахунків. Безумовно, це
створює певні труднощі при розгляді та узагальненні матеріалів
інших авторів. Опис форми яєць з допомогою алгебраїчних рівнянь
є найбільш проблемним, в зв‘язку з необхідністю мати додаткові
математичні знання. З цієї причини існує парадоксальна ситуація:
бездоганні в математичному відношенні розробки практично не
використовуються орнітологами із-за складності алгебраїчних
розрахунків, геометричних побудов та їх біологічної інтерпретації
математичних даних. Складність опису полягає також в тому, що
контур (профіль) яйця є складною неоднорідною кривою, яку можна
описувати за допомогою рівнянь інших кривих, які наближаються за
формою до овоїда. Таких способів нараховується десятки. Їх умовно
можна розділити на декілька груп. Серед них можна виділити опис
профілю яйця за рахунок складання половинок яйцеподібних
кривих (еліпсів, кіл, парабол, ланцюгових ліній і т.д. Досить
поширеним є поліноміальний спосіб опису форми овалів.
Дослідження об’єму, площі поверхні та маси яєць. Наявні
в літературі дані стосовно дослідження об‘єму, площі поверхні та
маси яєць умовно можна розділити на три групи: а) розрахунки за
формулами; б) прямий вимір; в) комп‘ютерний аналіз цифрових
фотографій. Розрахунки базуються на використанні лінійних
розмірів (довжини та діаметру) яйця та коефіцієнтів виведених
емпірично,
або
на
основі
алгебраїчних
рівнянь,
що
використовуються для опису того чи іншого геометричного тіла
(сфера,еліпсоїд, циліндр). Метод використовується значною
кількістю орнітологів з початку минулого століття і до
теперішнього часу. Універсальність та простота розрахунків в
значній кількості випадків супроводжується певними похибками. В
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зв‘язку з цим виникла необхідність удосконалення методик.
Пошуки здійснювались в двох напрямках. Перший напрямок –
конструювання приладів для прямого виміру об‘єму по кількості
витісненої рідини. Другий- використання цифрової фотографії та
комп‘ютерної обробки даних.
З’ясування взаємозв’язку морфологічних параметрів
шкаралупи з інкубаційною якістю яєць.
Цей напрямок оологічних найбільшого розвитку досягнув у
птахівництві. Робота в природних популяціях в даному аспекті
тільки набирає своїх обертів.
Алексеев В.Н.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯИЦ
ТЕТЕРЕВИНЫХ ПТИЦ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
Южно-Уральский государственный природный
заповедник, Россия, Башкортостан, Белорецкий район, д.
Реветь, vnalekseev@mail.ru
Тетеревиные птицы составляют неотъемлемую и весьма
существенную часть населения птиц в таежных лесах Южного
Урала и в частности широко представлены на территории
современного Южно-Уральского заповедника. Общая площадь
заповедника 252 тыс. га.
По ботанико-географическому делению на территории
заповедника встречаются три типа растительности. Смешанные
широколиственно-темнохвойные леса распространены в западной
части заповедника и занимает площадь около 70 тыс. га. Сосновоберезовые леса расположены в южной части заповедника на
площади 25 тыс. га. Остальная часть территории заповедника – 152
тыс. га – относится к району горнотаѐжных темнохвойных лесов.
На территории заповедника постоянно обитают три вида
тетеревиных птиц относящихся к следующим подвидам: глухарь –
Tetrao urogalus uralensis (Nasarov 1887), тетерев – Lyrurus tetrix
viridanus (Lorenz, 1891) и рябчик – Tetrastes bonasia septentrionalis
(Seebhm, 1890).
Для анализа ооморфологии тетеревиных птиц нами
использовались следующие параметры: масса яйца (G) – измерение
массы проводилось в граммах в период откладки. Во время
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инкубации происходит уменьшение массы яиц около 14-16% от
начальной массы. Размеры яиц – измерялись в миллиметрах с
помощью штангенциркуля по длине (L) и наибольшему диаметру
или ширине (B). Индекс формы или округленности (F),
определенный отношением большого диаметра к длине и
умноженный на 100, выраженный в процентах по формуле: F = B/L
100%
(Татарникова,
1986;
Мянд,
1988).
Важными
морфологическими показателями качества яиц являются внешний
вид, масса, размер и форма.
По окраске яйца глухарей, тетеревов и рябчиков довольно
похожи. Окраска яиц значительно варьирует, даже у одной птицы.
Во время насиживания цвет яиц блекнет, часто яйца загрязняются.
Общий тон окраски яиц палево-коричневатый, по которому
разбросаны мелкие пятнышки, более густо на тупом конце.
Интенсивность тона окраски и крапа варьирует в широких пределах.
Нам встречались яйца аномальной расцветки и формы. В
1986 г. 25 мая найдено гнездо тетерева, в котором из 7 яиц 6 имели
нормальную расцветку, а одно – светло кремовую окраску без
крапа. Из этого яйца вывелся птенец нормальной массы но более
светлой окраски. В 2007 г. 14 июня найдено гнездо самки глухаря с
4 яйцами, одно из них имело необычно светлую окраску с кремовым
оттенком. Из этой кладки вывелись все птенцы. Отмечались в
гнездах тетеревиных птиц и аномально мелкие яйца. В 1988 г.
найдено гнездо самки глухаря с 8 яйцами. Из них 7 яиц имели
нормальные размеры, в пределах 57,1-61,3 × 42-43,6 мм, а одно яйцо
было размером с тетеревиное – 50,1 × 34,2 мм.
Длина яиц тетерева (n = 26) колебалась в пределах 45,5-53,8
мм, в среднем составляя 50,7 ± 0,33 мм. Показатели большого
диаметра по ширине были в пределах 35,0-38,5 мм, в среднем
составляя 36,6 ± 0,11 мм. В абсолютных значениях вариация длины
яиц больше вариации значений большого диаметра и составляет 8,3
мм. Вариации значений большого диаметра колеблются в пределах
3,5 мм. Индекс формы составляет 72,82%. Вариация этого
показателя значительна и составляет 10%.
Средняя масса одного яйца составляет 36,26 ± 0,24 г,
предельные значения колеблются от 33 до 38,6 г, т. е. в пределах 5,6
г. Зависимость массы тетеревиных яиц от значения длины и
большого диаметра более значимая, чем у глухариных.
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Коэффициенты корреляции соответственно составляют r = 0,89 и r =
0,49 и статистически достоверны. От индекса формы масса
тетеревиного
яйца
имеет
отрицательную
статистически
достоверную зависимость r = -0,72. Выявлена ожидаемая
статистически достоверная отрицательная зависимость индекса
формы с длиной яйца r = -0,91, но в то же время отмечена
отрицательная зависимость со значениями большого диаметра r = 0,22. У тетеревиных яиц отмечена статистически достоверная
зависимость между длиной и большим диаметром яиц r = 0,41, не
обнаруженная у других видов тетеревиных птиц.
В кладках глухарей с территории исследований длина яиц (n
= 106) колебалась в пределах 53,3-62,5 мм, в среднем составляя
57,68 ± 0,19 мм. Что же касается большого диаметра яйца, то этот
показатель варьировал в более узких пределах 40,5-43,6 мм, в
среднем составляя 42,12 ± 0,06 мм. В абсолютных значениях
вариация длины яиц больше и составляет 9,2 мм, большого
диаметра – 3,1 мм. Индекс формы составляет 72,96%. Вариация
этого показателя более значительна и в абсолютном исчислении
составляет 13%.
Средняя масса яйца составляет 56,15 ± 0,49 г. Предельные
значения нормальных яиц колеблются от 51 до 61 г, т. е. в пределах
10 г. Масса яйца в большей степени зависит от значения длины
яйца, коэффициент корреляции (r) равен 0,37 при р = 0,039. От
большого диаметра зависимость слабая r = 0,11 и статистически
недостоверна. От индекса формы яйца масса имеет отрицательную
зависимость r = -0,31, т. е. чем более округлая форма яйца, тем ниже
масса, но зависимость статистически не достоверна.
Выявлена статистически достоверная отрицательная
зависимость индекса формы от длины яйца r = -0,88 и
положительная от большого диаметра r = 0,44. Не отмечено
зависимости между длиной и большим диаметром всех обмеренных
яиц r = 0,02, т.е. не обязательно с увеличением длины яйца,
возрастают значения большого диаметра. Анализируя данную
зависимость по отдельно взятым кладкам, коэффициенты
корреляции варьируют от -0,30 до 0,60. В виду малых выборок они
не достоверны.
Длина яиц рябчика (n = 42) колебалась в пределах 36,9-41,5
мм, в среднем составляя 39,77 ± 0,22 мм. Показатели большого
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диаметра по ширине были в пределах 26,6-29,5 мм, в среднем 28,08
± 0,12 мм. В абсолютных значениях вариации длины яиц рябчика и
большого диаметра соответственно составляет 4,6 и 2,9 мм. Индекс
формы равен 70,6%. По нашим данным яйца рябчика имеют более
удлиненную форму по сравнению с яйцами других тетеревиных
птиц. Вариация этого показателя так же значительна и составляет
11%. Средняя масса одного яйца составляет 18,16 ± 0,14 г,
предельные значения массы яиц колеблются от 16,5 до 20,2 г, т. е. в
пределах 3,6 г. Зависимость массы яиц рябчика от значений длины и
большого диаметра примерно одинаковая, коэффициенты
корреляции статистически достоверны и соответственно составляют
r = 0,69 и r = 0,65. Обращает на себя внимание значимая
зависимость индекса от большого диаметра, не обнаруженная у
других видов тетеревиных. Не выявлено корреляции индекса формы
с массой яйца r = -0,008. Выявлена статистически достоверная
отрицательная корреляция индекса формы с длиной яйца r = -0,55, и
положительная корреляция со значениями большого диаметра r =
0,64. Отмечена очень слабая и статистически не достоверная
корреляция между длиной и большим диаметром яиц r = 0,25.
Относительная масса одного яйца максимальна у рябчика и
составляет 4,7% от средней массы самки. У тетерева масса одного
яйца равна 3,9%, у глухаря минимальна и составляет 2,9% от массы
самки. Относительная масса однодневных птенцов глухаря самая
высокая из рассматриваемых видов и составляет 68,1% от средней
массы яйца. У птенцов тетерева это значение равно 61,5%, для
птенцов рябчика относительная масса минимальна и равна 54,9%. С
уменьшением массы, а соответственно и размеров яиц, масса
птенцов уменьшается более значительно.
Бачурин Г.Н.
ООЛОГИЧЕСКИЙ БАНК КУКУШЕК – ПЕРВЫЕ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Экологический научно-просветительский центр
«Скородум», 623850, г.Ирбит, ул.Мира, 56, Свердловская
область, e-mail: ur.bagenik@mail.ru
Систематикам и музейным работникам, занимающимся
каталогизацией фауны, понятно – без наличия зоологических
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коллекций решать вопросы инвентаризации той или иной
таксономической группы невозможно. О пополнении коллекций не
раз говорилось с трибун орнитологических конференций.
Настоящие кукушки, являясь гнездовыми паразитами, как раз
представляют таксономическую группу со сложной биологией
размножения, выраженной среди прочих
морфологических и
этологических
приспособлений,
еще
и
несравненным
полиморфизмом окраски яиц. Среди ученых до сих пор нет единого
мнения о расах кукушек. В орнитологической литературе,
касательно оологии кукушек, мы сталкиваемся с попытками
классификации рас кукушек на основании словесных описаний яиц
другими авторами, без глубокого анализа коллекционного
материала и это может приводить к некорректным заключениям.
А.Д. Нумеров (2003) справедливо отмечает: анализирование
разнообразия типов яиц обыкновенной кукушки, с использованием
словесных описаний дает только общие представления о цвете.
Обобщающие выводы о расах кукушек, их генезисе и
трансформациях, без анализа больших выборок оологического
материала, представленного пропорционально с разных мест ареала,
на
наш
взгляд,
преждевременны.
Распространенное
в
орнитологической среде мнение о, якобы, больших коллекционных
сборах кукушек не отражает реальное состояние дел. При этом
приводятся в основном зарубежные данные. В.Макач (1976)
проиллюстрировал подборку из 44 яиц обыкновенной кукушки,
проанализировав
1980
экземпляров
яиц
из
Европы,
А.С.Мальчевский (1987) цитирует Э.Бекера, проанализировавшего
коллекцию из 6000 кукушечьих яиц. А.Д.Нумеров (2003) оценивая,
по литературным источникам масштабы коллекционирования,
допускает общее количество яиц обыкновенной кукушки в музеях
мира
в десятки тысяч и приводит данные А.А.Мокснеса и
Э.Роскафта, насчитавших в 27 музейных коллекциях более 12 тысяч
кладок разных видов птиц с яйцами кукушек. Состояние
отечественной музейной оологии - тема для отдельного освещения и
обсуждения. Уровень оологических хранилищ наших, даже
ведущих музеев, имеет более эталонный характер, нежели характер
систематических коллекций. Объем хранения материала по
некоторым таксономическим группам явно недостаточен.
Масштабы частного коллекционирования в нашей стране всегда
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преувеличивались. Даже в границах бывшего Союза количество
серьезных частных собраний не превышало цифру десять.
В настоящее время в России таких коллекций не больше
трех. Автору сообщения, очно или заочно, знаком объем и
состояние большинства оологических коллекций в нашей стране.
Если оценивать общее количество достоверно определенных яиц
кукушек, хранящихся во всех частных и государственных музейных
собраниях страны, то это будет не более 100-150 экземпляров
хранения. Таких видов кукушек, как ширококрылая и малая, в
наших государственных собраниях вообще нет. Эти цифры легко
сопоставляются с зарубежными и показывают низкий уровень
нашей оологической музейной базы по кукушкам. При этом не надо
забывать, что территория России - это добрая половина мирового
ареала обыкновенной кукушки, наиболее яркого представителя
семейства по полиморфизму яиц. Если рассматривать вопрос в
глобальном плане, то большая часть оставшейся половины ареала
обыкновенной кукушки, находится в странах Центральной,
Восточной и Юго-восточной Азии, где сбор оологического
материала весьма проблематичен, то получается очень
непропорциональная, даже однобокая представленность музейных
коллекций. Другими словами, больший объем хранящегося
оологического материала собран в странах европейского зарубежья.
Идея создания специализированной систематической
коллекции по оологии кукушек возникла не на пустом месте.
Автором была собрана достаточно большая оологическая
коллекция. При сборе материала особое внимание уделялось
полиморфным видам, видам с перекрывающимися признаками, и,
конечно,
кукушкам.
По
некоторым
потенциальным
расообразующим видам воробьиных достаточность серийного
материала позволяла составлять вариационные ряды по
систематическим признакам. Материал собран на Урале, в
Свердловской области, на полуострове Ямал, в республиках
Средней Азии. Начиная с 90-х годов прошедшего века нами вместе
с Н.Н.Балацким, были организованы орнитологические экспедиции
на Дальний Восток и в Приморье, были собраны уникальные
оологические материалы по малоизученным видам. Нами впервые
коллектированы кладки с яйцами малой кукушки, до этого не
представленной в музейных коллекциях. А нахождение и описание
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в 1999 году трех яиц ширококрылой кукушки на синих мухоловках
и синем соловье, было сделано впервые в России. В 2001 году, сразу
после XI Международной оологической конференции Северной
Евразии в Казани, после консультаций и советов коллегоргнитологов,
принято
решение
о
формировании
специализированной систематической оологической коллекции
кукушек. Предложенное название «Оологический банк кукушек»,
отражало суть и предстоящие задачи: целенаправленное пополнение
коллекции с разных мест ареалов кукушек, организация экспедиций
в малоизученные районы, разъяснение в орнитологической среде
необходимости коллектирования яиц кукушек, привлечение
орнитологов на местах к изучению биологии размножения кукушек,
по мере накопления материала – составление вариационных рядов
по признакам рас, издание каталогов. За прошедшие 10 лет
коллекция постоянно пополнялась и сейчас это самое большое
собрание оологического материала по кукушкам в России. На
01.10.2011года по каталогу числится 244 экземпляра хранения яиц 5
видов кукушек. Соответственно, по видам: ширококрылая кукушка
– 3 экз., обыкновенная кукушка – 154 экз., индийская кукушка – 6
экз., глухая кукушка – 79 экз., малая кукушка – 2 экз. По регионам:
Урал – 85 экз., север России – 6 экз., европейские регионы – 28 экз.,
Сибирь – 27 экз., Дальний Восток и Приморье – 32 экз., о.Сахалин –
29 экз., Средняя Азия – 11 экз., Кавказ и Предкавказье – 25 экз.
Объем собранного материала и анализ вариационных рядов
гнездовых паразитов и их хозяев позволяет сделать некоторые
предварительные выводы, в частности: расы кукушек хорошо
идентифицируются по расообразующему виду. Специфические
признаки окраски до мелких деталей «копируются», наследуются и
закрепляются по всему спектру вариационных рядов не только
индивидуально, но и на популяционном уровне. Кроме собственных
сборов автора, в коллекцию вошли сборы из частных коллекций
В.Т.Афанасьева, Н.Н.Балацкого, Г.В.Вердина, Н.Л.Заболотного,
К.В.Мотылева, В.В.Николаева, Г.Г.Оленева, С.О.Петросяна,
В.Н.Сотникова. В разные годы оказали помощь в сборе материала
или представили собранный материал орнитологи: Н.Н.Балацкий –
г.Новосибирск, В.К.Рябицев - г.Екатеринбург, А.И.Земленухин,
С.В.Ефимов– г.Липецк, Е.Л.Лыков – г.Калининград, И.Ф.Вурдова,
С.Г.Мещерягина – г.Асбест, Ю.Н.Глущенко – г.Уссурийск,
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С.Г.Сурмач,
О.П.Вальчук–
г.Владивосток,
Л.В.Капитонова,
А.А.Аверин – г.Биробиджан, С.В.Волков – г.Москва, Козулин Л.Л. –
г.Талица, О.В.Митропольский – г.Ташкент. Всем перечисленным
ученым выражаю признательность и искреннюю благодарность, а
так же орнитологам – сотрудникам зоологического музея МГУ
П.С.Томковичу, Е.А. Коблику, Я.А.Редькину.
Балацкий Н.Н.
ОБЫКНОВЕННАЯ КУКУШКА – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЫ
ЧЕРНОГРУДОЙ КРАСНОШЕЙКИ И ЧЕРНОГОРЛОЙ
ЗАВИРУШКИ
В СУБВЫСОКОГОРЬЕ ТЯНЬ-ШАНЯ
Новосибирский государственный краеведческий музей,
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 23. E-mail:
nnbal@ngs.ru
Стационарные исследования в Большом Алматинском ущелье
Заилийского Алатау, проведѐнные сотрудниками Института
зоологии АН Казахстана и другими орнитологами, позволили
выявить воспитателей обыкновенной кукушки Cuculus canorus в
субвысокогорье Тянь-Шаня на высоте 2400-2800 м (Родионов, 1969;
Ковшарь, 1979; Gavrilov, Kovshar, 1970). На основании окраски
скорлупы восьми яиц кукушки Э.Ф. Родионовым (1969) сделано
заключение, что в данном районе держатся особи трѐх
экологических рас вида-паразита, подкладывающие в гнѐзда
воспитателей зеленовато-голубые яйца, а также под окраску
скорлупы яиц горной трясогузки Calobates cinereus и расписной
синички Leptopoecile sophiae. Оологический анализ зеленоватоголубых яиц кукушки из гнѐзд черногрудой красношейки Calliope
pectoralis и черногорлой завирушки Prunella atrogularis,
произведенный мной позже в оологической коллекции Института
зоологии
АН
Казахстана
(Алма-Ата),
позволил
их
дифференцировать на две экологические расы вида-паразита.
По литературным данным, яйца и птенцы кукушки в гнѐздах
черногрудой
красношейки
и
черногорлой
завирушки
исследователями
обнаруживались
редко:
у
черногрудой
красношейки в 4 гнѐздах, а у черногорлой завирушки в 5 гнѐздах,
хотя было осмотрено в разные годы более сотни гнѐзд каждого
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вида. Такой феномен объясняется следующим образом, учитывая
особенности распространения рас вида-паразита. В экологической
нише основного вида-воспитателя локальная экологическая
популяция кукушки имеет прерывистое распространение.
Ежегодные колебания численности особей кукушки приводят к
пульсации ареала. С расширением ареала локальные популяция
кукушки периодически появлялись в районе стационарных
исследований: в 1964 г. популяция гнездового паразита черногорлой
завирушки; в 1967 г. популяция гнездового паразита черногрудой
красношейки. Это нашло отражение в литературе.
Окраска скорлупы яиц черногорлой завирушки голубоватозелѐная, а рисунок полностью отсутствует. Окраска скорлупы яиц
кукушки из гнѐзд завирушки близка по цвету фона и отсутствию
рисунка к таковым яиц этого воспитателя. Яйца кукушки
голубовато-зелѐные с несколько светлеющим острым концом, что
хорошо заметно на просвет в овоскопе. На одном яйце кукушки
рисунок полностью отсутствовал, а на скорлупе другого яйца
обнаружен редуцированный рисунок в виде матовых крапинок.
Размеры (масса скорлупы) яиц кукушки, обнаруженных 16-17 июня
1964 г.: 23,2 х 17,5 мм (0,261 г); 23,7 х 17,5 мм (0,262 г).
Окраска скорлупы яиц черногрудой красношейки зеленоватоголубая с заметным рисунком из редких крапинок или пятнышек
желтовато-коричневого цвета. В ряде случаев рисунок почти
отсутствует на скорлупе яиц. Окраска скорлупы яиц кукушки из
гнѐзд черногрудой красношейки близка по цвету фона и характеру
рисунка к таковым яиц этого воспитателя. Окраска фона
неравномерная, при осмотре яйца в овоскопе экваториальная часть
голубовато-зелѐная, несколько светлеющая к тупому концу и
заметно бледнеющая к острому концу, где у вершины наблюдается
вновь потемнение. Рисунок хорошо заметный из желтоватокоричневых и коричневых точек, крапинок и коротких линий по
всей поверхности скорлупы, несколько концентрируясь на тупом
конце яйца. Размеры (масса скорлупы) скорлупы яиц кукушки,
обнаруженных 8 и 12 июля 1967 г.: 23,2 х 16,9 мм (0,243 г) и 24,8 х
17,1 мм (0,275 г).
На основании данных экологии черногрудой красношейки и
черногорлой завирушки, особенностей в окраске яиц кукушки из
гнѐзд названных видов-воспитателей, можно предположить генезис
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экологических рас вида-паразита в условиях Тянь-Шаня. Так,
анализ скорлупы яиц кукушки из гнѐзд завирушки выявил
некоторые черты в распределении окраски по скорлупе, присущие
яйцам экологической расы вида-паразита, основным воспитателем
которой является красношейка: окраска фона светлеет к острому
концу, а на одном из двух яиц присутствовал редуцированный
рисунок. Исследователи считают черногрудую красношейку
древним автохтоном горных систем юго-восточного происхождения
(Шукуров, 1986), а позже здесь сформировалась как вид
черногорлая завирушка (Козлова, 1966). Со временем черногорлая
завирушка стала фоновым видом и придерживалась во время
гнездования совместных биотопов с черногрудой красношейкой в
зоне их совместного обитания. Гнездование этих двух видов в
переходной зоне от ельников к арчевникам или в субвысокогорье
является нормой и в настоящее время (Ковшарь, 1979; Гаврилов,
1999). Сравнительно высокая численность черногорлой завирушки,
растянутость сроков еѐ гнездования, а также удобное расположение
гнѐзд и ряд других факторов способствовали перераспределению
части кукушек на этот вид-воспитатель в прошлом. Яйца кукушек
этой новой экологической расы приблизились к окраске скорлупы
яиц черногорлой завирушки. Только отдельные нюансы в окраске
скорлупы яиц позволяют нам предполагать генезис этой расы от
экологической популяции кукушки, связанной в репродуктивный
период с черногрудой красношейкой.
Литература
1.
Гаврилов Э.И. 1999. Фауна и распространение птиц
Казахстана. Алматы, 198 с.
2.
Ковшарь А.Ф. 1979. Певчие птицы в субвысокогорье ТяньШаня (очерки летней жизни фоновых видов). Алма-Ата, 312 с.
3.
Козлова Е.В. 1966. Родственные отношения между видами
завирушек семейства Prunellidae и возможная история их
расселения // Зоол. журн., Т. 45(5), с. 706-716.
4.
Родионов Э.Ф. 1969.
О
гнездовом
паразитизме
обыкновенной кукушки в Заилийском Алатау// Орнитология в
СССР. Ашхабад, Кн. 2, с. 537-539.
5.
Шукуров Э.Д. 1986. Птицы еловых лесов Тянь-Шаня.
Фрунзе, 154 с.

206

6.
Gavrilov E.I., Kovshar A.F. 1970. Breeding biology in the TienShan // J. Bombay Nat. Hist. Soc. 67(1), s. 14-24.
Барышникова Е.М.
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ И ПОВЕДЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОГО
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Обыкновенный жулан – гнездящаяся, перелетная, пролетная
птица Ставропольского края. На большей части Ставрополья жулан
является обычным видом (Хохлов, Тельпов, 1984; Хохлов,
Константинов, 1991), однако его гнездовая экология в регионе
изучена недостаточно. Целью нашей работы было выявление
особенностей и бюджета времени поведения жулана в период
насиживания
кладки.
На
территории
Шпаковского
и
Изобильненского районов Ставропольского края проведены
детальные наблюдения за тремя гнездами жулана. Общее время
наблюдений составило 33 часа 00 минут. В работе использовали
визуальные наблюдения и видеокамеру «Polyision» PVCW-0122 С.
На юго-западе Центрального Предкавказья откладка яиц у жулана
растянута по времени и происходит в мае-июне. Величина кладки
варьирует в различных регионах (Niethammer, 1937) и колеблется от
1 до 7 яиц (Левин, 1979; Харченко, 1979а). В Центральном
Предкавказье в полной кладке 3-8 яиц (Ильюх, Хохлов, 2006;
Барышникова, 2011). По нашим данным в полной кладке (n =41): 4
яйца – 3; 5 яиц – 15; 6 яиц - 18; 7 яиц – 5 (M= 5, 4±0,14) - 2010 год.
В 2011 году (n=51), (M= 7, 2±0,21): 4 яйца – 6; 5 яиц – 15; 6 яиц - 25;
7 яиц – 5. По данным Е.И. Панова (2008) насиживание кладки
начинается после откладки третьего с конца кладки или
предпоследнего, или последнего яйца. По нашим наблюдениям
(n=83) гнезд, жуланы приступают к плотному насиживанию после
откладки предпоследнего (n=39) или последнего яиц (n=44). Кладку
насиживает самка, самец в насиживании активного участия не
принимает: он находится поблизости и охраняет свой гнездовой
участок. Чаще всего самец находится на краю гнезда во время
передачи корма самке или птенцам и принимает активное участие в
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удалении фекальных капсул из гнезда. Плотное насиживание кладки
наблюдается на начальной стадии инкубации. Так 08.06.2010
(Т=+19º С, небольшой дождь) самка обогревала кладку из 6-ти яиц
в течение 15 час. 35 мин., или 96 % от общего времени наблюдений
(16 час. 00 мин.). Она покинула гнездо только один раз и
отсутствовала с 9-09 до 9-34 (25 минут или 4% времени). За период
наблюдения самец покормил самку 3 раза – в 7-30, 9-56 и 14-45. При
усилении дождя самка оставалась на гнезде и не покидала его.
Самец сидел рядом у гнезда. За шесть дней до вылупления птенцов
во втором гнезде (17.06.2011, Т=+25ºС) насиживание кладки
длилось 5 час. 52 мин. или 84% от общего времени наблюдения
(7час. 00 мин.). В течение 1 час. 08 мин. (16% времени) кладка
оставалась без обогрева. Самка 8 раз (через каждые 20-50 мин., в
среднем – 33,8 мин.) слетала с гнезда и через 3-9 мин. (в среднем –
7,3 мин.) возвращалась обратно. Во время насиживания самка
приподнималась над гнездом 53 раза, что составило 29 мин чистого
времени (7%). Такое поведение, вероятно, способствует
охлаждению и аэрации кладки. Самка 25 раз переворачивала яйца
клювом, т.е. каждый час по 4-6 раз, с интервалом от 2 до 23 мин. (в
среднем – через 12,3 мин.). Согревая кладку, самка 9 раз меняла
положение тела в гнезде, 17 раз чистила оперение и 8 раз
принимала корм от самца. Птица реагировала на резкий шум с
автотрассы, поворачивая голову в разные стороны. В третьем
гнезде, на завершающей стадии инкубации (в период наблюдения
22.06.2011, Т+22С было 3 яйца и 2 двухдневных птенца). Самка
обогревала кладку и птенцов 8 час. 8 мин. или 81% от общего
времени (10 часов непрерывных наблюдений). Она покидала
птенцов 27 раз (через каждые 4-30 мин., в среднем - 21,4 мин.) и
возвращалась обратно через 1-12 мин. (в среднем 4,8 мин.), 12 раз
поворачивала яйца, 6 раз меняла положения тела в гнезде, ухаживая
за перьями и склѐвывая «мусор» в гнезде, в перерывах дремала,
закрывая глаза на несколько секунд. Самка приняла корм от самца
17 раз. В кормлении птенцов принимал участие только самец,
передавая корм самке. Отмечено, что самка с кормом в гнездо не
прилетала. Таким образом, основная роль в инкубации яиц у
обыкновенного жулана принадлежит самке, самец в насиживании
кладки участия не принимает и только кормит насиживающую
самку.
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ДО ФЕНОЛОГІЇ ГНІЗДУВАННЯ ТА ООЛОГІЧНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ TYTO ALBA І ASIO OTUS НА ЗАХОДІ
УКРАЇНИ
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Аналіз та визначення відповідних еколого-біологічних і
фенотипічних індикаторів серед морфометричних ознак та аналіз
динаміки їх параметрів у просторі і часі істотно збагачують
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інформацію про стан популяції, яку отримують під час вивчення
яєць (Мянд, 1988). Серед цих параметрів найчастіше
використовують довжину, максимальний діаметр, об‘єм та індекс
округлості яйця. Форма яйця переважно варіює незначно і є,
фактично, видоспецифічним чинником. Об‘єм яйця залишається
сталим у ході насиджування і тому слугує найкращою ознакою для
оцінки загальної величини яйця (Климов, 2003).
На території західних областей України виявлено 13 видів
сов, з яких 10 гніздяться, решта - залітні. Серед них супиха Tyto alba
належить до відносно рідкісних видів, а вухата сова Asio otus – до
звичайних практично на всій території країни.
Сипуха Tyto alba. Сипуха належить до найрідкісніших видів
сов території нашої країни. До середини XX ст. вона була
звичайним видом заходу України, відзначеним у багатьох населених
пунктах (Страутман, 1963). У другій половині минулого століття
чисельність виду почала стрімко знижуватися (Татаринов, 1973). Її
ареал протягом останніх десятиліть істотно зменшився і сьогодні
достовірні місця гніздування на заході України виявлені лише в
Закарпатській області (Бокотей, Башта, 2009).
Сипуха переважно гніздиться на різного роду будівлях,
переважно покинутих, також часто на церквах і дзвіницях. У
минулому, окрім будівель, гніздування сипухи було виявлене у
дуплистих деревах, що відзначено на Поділлі (Храневич, 1925-1926;
Портенко, 1928).
Шлюбні ігри сипухи, що супроводжуються характерними
криками, починаються переважно в кінці лютого-початку березня. В
досліджуваних нами гніздах яйця з‘являлися з середини квітня. В
кладці переважно 6-8 яєць. У роки з високою чисельністю
мишоподібних гризунів птахи можуть формувати другі кладки.
А. Грабар (1931) зазначав, що на Закарпатті в окремі роки сипухи
виводить пташенят і пізньої осені.
Розміри яєць у кладках, обстежених в околицях м. Берегове
(Закарпатська обл.), варіюють від 41,2±1,2, 38,6-42,9 мм (довжина),
32,9±1,0, 32,2-34,0 мм (ширина), 23,36±0,7, 20,54-25,03 мл (об‘єм
яйця) та 79,9±2,1, 77,3-85,1 % (індекс округлості). У середньому ці
яйця є помітно більшими за усереднені показники для території
колишнього Радянського Союзу: 36,5-41,5 х 30,0-30,5 мм (у
середньому: 38,6 х 30,2 мм) (Зубков, 2005).
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Сова вухата Asio otus. Звичайний вид, спостерігається в
лісах, парках, садах, лісозахисних смугах і населених пунктах. Вся
територія України належить до його ареалу.
Для гніздування вухата сова займає старі гнізда сорок, граків і
ворон; гніздиться в насадженнях уздовж доріг, на луках з кущами
верби, окраїнах лісів, у парках. Її шлюбні крики можна почути вже в
березні. Разом з тим, на Закарпатській рівнині відмічене токування
деяких пар уже від середини-кінця жовтня, яке супроводжується
характерним вокалізуванням ("гу-гу"), хлопанням крилами та
іншими відповідними токуванню звуками. Токують особини,
розбиті на пари. Найінтенсивніше таке токування відбувається в
кінці грудня і може тривати до кінця зими. Особливо активно воно
відбувається під час відлиг, у теплі ночі без вітру і триває 19.0023.00 год., іноді до 3-4 год. ранку. На відміну від особин у великих
зимувальних зграях, токуючи особини вже тримаються парами в
місцях, де в майбутньому переважно і гніздяться. Ймовірно,
токування характерне для осілих особин, на відміну від кочових, що
зимують у великих зграях.
Для вухатих сов характерна значна варіабельність у термінах
відкладання яєць. На заході України кладку вони переважно
розпочинають у березні-квітні, але бувають випадки і більш
раннього гніздування. Найбільш рання дата відкладання яєць відома
з Прикарпаття і припадає на кінець лютого 1994 р. (перше яйце
знесене приблизно 16.02), а вже 24.03 виявлено двоє пташенят
(Бундзяк та ін., 1996).
У рівнинній частині Закарпатської області розміри яєць в
обстежених нами кладках становлять: 39,9 (38,6-41,3) х 32,0 (20,723,4) мм, об‘єм V=21,33 мл, індекс округлості Sph=80,2%.
Морфологічні показники яєць вухатої сови на Закарпатті в
середньому менші, ніж виявлені у Львівській (наші дані) та ІваноФранківській (Бундзяк та ін., 1996): 40,9 (33,9-47,1) х 32,8 (28,635,9), об‘єм V= 23,04 мл, індекс заокругленості Sph=78,5 %, а також
Хмельницькій областях: 41,2 (39-43) х 32,4 (31-34)мм, об‘єм
V=22,65 мл, індекс округлості Sph=78,6 % (Кырык, Черкащенко,
1970).
Порівняння морфометричних показників яєць Tyto alba і Asio
otus виявило низку певних регіональних відмінностей, які, однак,
можуть бути пов‘язані з біотопічними особливостями місць
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гніздування, багатством доступного корму протягом певного року
та ін. Разом з тим, ооморфометричні дані можуть бути (серед інших
популяційних характеристик) використані для біотичного
моніторингу навколишнього середовища.
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Об эволюции окраски яиц у птиц известно мало.
Палеонтологические данные практически отсутствуют, поэтому в
эволюционных построениях исследователи в основном опираются
на сравнительных анализ окраски яиц у современных таксонов на
уровне отрядов и семейств, зная какие из них эволюционно более
древние или молодые.
Предполагают, что предковые птичьи яйца были не
окрашенными, т. е. с белым фоновым цветом скорлупы и
отсутствием рисунка. Древний вид яиц сохранился у видов,
располагающих гнезда в мало доступных для хищников местах
(совы, дятлы и др.). Приобретение окраски в эволюции могло
происходить в один, два или три этапа: голубого цвета, коричневого
цвета, приобретение рисунка. Белые яйца у современных птиц могут
быть следствием вторичной потери пигментов. Иерархия
селективных сил, обусловивших эволюцию окраски яиц у птиц,
выглядит следующим образом: отбор хищников по криптической
окраске яиц – основной фактор, его действие тесно связано с местом
расположения гнезда и характером постройки; гнездовые паразиты
и их хозяева – вторичная роль; действие прямого солнечного света,
опасность хрупкости скорлупы и помощь партнера в воспитании
потомства – наименьший эффект (Kilner, 2006).
Большинство воробьинообразных являются обитателями
древесной или кустарниковой растительности и по своему
происхождению относятся к дендрофильной экологической группе
птиц (Дементьев, 1954; Карташев, 1974; Познанин, 1978). Вероятно,
предки воробьинообразных не строили гнезд, а откладывали яйца в
каких-либо случайных убежищах. Способность строить сложные
гнезда сформировалась в связи с их размещением на деревьях и
кустарниках. Защита кладок от хищников при этом могла
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достигаться скрытным расположением гнезд, поэтому ранние
воробьинообразные прятали их среди густых стеблей древеснокустарниковой
и
высокой
травянистой
растительности.
Параллельно с этим птицы приобретали покровительственную
окраску яиц, но на первых этапах она вряд ли была совершенной.
Позже часть птиц перешла к вторичному размещению гнезд
в дуплах, норах и нишах, но способность строить сложные гнезда
сохранила. Другие древесно-кустарниковые птицы постепенно
освоили открытое гнездование в кронах. Здесь гнезда более заметны
для хищников, поэтому у данной экологической группы птиц
должны были развиваться адаптации, препятствующие их
воздействию. К ним можно отнести совершенствование
покровительственной окраски яиц, строительство закрытых гнезд,
их активную защиту. Еще одна часть воробьиных вышла в
открытые ландшафты. Проблема места расположения гнезда была
решена двумя основными способами: на поверхности земли и в
различных нишах или норах. В первом случае сохранность кладок
достигалась за счет скрытного размещения гнезд среди травянистой
растительности или постройкой закрытых гнездовых конструкций,
совершенством покровительственной окраски яиц. Защита кладок в
норах аналогична таковой у дуплогнездников.
Пигменты, образующие окраску яиц, относятся к широко
распространенным циклическим тетрапиррольным природным
пигментам – это протопорфирин и биливердин. Протопорфирин
входит в группу свободных порфиринов и придает скорлупе цвет,
который варьирует от желтого до красного. Биливердин является
желчным пигментом из группы билинов, он обусловливает голубой,
синий и зеленый цвета скорлупы (Бриттон, 1986; Tammes, 1964).
Пигменты секретируются как в стенках маточного отдела яйцевода,
так и в его выше лежащих отделах. Они осаждаются в течение
четырех часов до откладки яйца, поэтому остаются,
преимущественно, во внешней части скорлупы и его кутикулы.
Пигменты маточного отдела обычно откладываются равномерно по
всей поверхности скорлупы и формируют ее фоновый цвет, здесь
может секретироваться как биливердин, так и протопорфирин. В
выше лежащих отделах яйцевода секретируется протопорфирин,
хлопьями стекает вниз по стенкам и осаждается на скорлупе в виде
пятен (Tammes, 1964; Kilner, 2006).
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Изменение
мест
расположения
гнезд,
гнездовых
конструкций, иных способов защиты кладок неизбежно приводит к
историческим изменениям окраски яиц. Причиной этому служит
усиление или ослабление интенсивности естественного отбора
(Леонович, 1996).
Гнездование в дуплах, норах, расщелинах скал, а также в
гнездовых постройках закрытого типа.
Внешнее исчезновение пигментов и приобретение белой
окраски скорлупы без рисунка. Такая окраска встречается у многих
видов принадлежащих к разным семействам и разными способами
скрывающих кладки. В семействе дроздовых к ним относится
горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). На вторичность
белой окраски у нее указывают случаи атавизмов: очень редко
встречаются яйца с голубым оттенком скорлупы и еще реже – с
точечной коричневатой пятнистостью. Анализ показал присутствие
в белых яйцах горихвостки-чернушки протопорфирина в низкой
концентрации. Депигментация скорлупы наблюдается также у
видов, создающих закрытые гнездовые конструкции (обыкновенный
ремез (Remiz pendulinus), длиннохвостая синица (Aegithalos
caudatus)).
Внешнее
исчезновение
биливердина,
значительное
уменьшение концентрации протопорфирина. Фоновый цвет яиц в
данном случае белый, рисунок представлен относительно редкими
бурыми пятнами. Данные изменения окраски наблюдаются у
большинства видов синиц (Parus sp.), обыкновенной (Certhia
familiaris), короткопалой (C. brachydactyla) и гималайской пищух
(C. himalayana), у многих видов пеночек (Phylloscopus sp.) и др.
Внешнее исчезновение протопорфирина, сохранение или
уменьшение концентрации биливердина. Фоновый цвет яиц голубой
разных оттенков, рисунок исчезает. Такая окраска встречается
довольно часто у представителей разных семейств. Из изученных
нами видов она свойственна обыкновенному скворцу (Sturnus
vulgaris), мухоловка-пеструшке (Ficedula hypoleuca) и белошейке (F.
albicollis),
обыкновенной
каменке
(Oenanthe
oenanthe),
обыкновенной горихвостке (Phoenicurus phoenicurus). Голубая
окраска представляет собой результат редукции рисунка,
протопорфирин присутствует в скорлупе, но в небольшой
концентрации.
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Значительное сокращение обоих пигментов при сохранении
общего типа окраски. Фоновый цвет яиц бледно-голубой, рисунок в
виде редких буроватых пятнышек. Такой тип окраски достаточно
широко распространен у дроздовых и мухоловковых. Обусловлен
сравнительно недавним освоением закрытого способа гнездования.
В качестве примера можно назвать каменку-плешанку (Oenanthe
pleschanka) и черную каменку (O. picata).
Гнездование на земле. Известные нам воробьинообразные
полностью открытых гнезд на земле не строят. Они у них всегда в
той или иной степени скрыты растительностью. В условиях низкого,
а главное разреженного напочвенного покрова, это сделать трудно,
и кладки становятся заметными. Однако у воробьиных трудно
обнаружить такую покровительственную окраску яиц как у многих
ржанкообразных, хотя во многих случаях окраска яиц хорошо
соответствует окружающей цветовой обстановке.
Сильное увеличение концентрации протопорфирина при его
пятнистом отложении в толще и на поверхности скорлупы.
Фоновый цвет скорлупы от серо-голубого до розово-коричневого,
рисунок в виде густых пятен различной формы и величины
(различные виды жаворонков (Alaudidae), лесной конек (Anthus
trivialis) и др.). Жаворонковый тип окраски яиц представляет собой
пример относительно простого и вместе с тем эффективного
способа маскировки кладок при относительно открытом
гнездовании на земле.
Значительное увеличение концентрации обоих пигментов
при их диффузном отложении в толще и на поверхности скорлупы.
В
данном
случае
протопорфирин
откладывается
микроскопическими крапинками на густую фоновую окраску,
образованную биливердином. Если протопорфирина достаточно
много, то он полностью скрывает голубой цвет, яйца становятся
коричневыми, а если названного пигмента меньше, то яйца
приобретают оливковый цвет (обыкновенный соловей (Luscinia
luscinia), темная морфа яиц варакушки (L. svecica)).
Сильное или значительное увеличение концентрации
протопорфирина при пятнистом и диффузном его отложении в
толще и на поверхности скорлупы. Данный тип окраски сочетает в
себе признаки двух предыдущих. Протопорфирин проникает в
фоновый цвет, он приобретает красновато-буроватый, оливковый
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или фиолетовый оттенки, но при этом в том или ином виде
сохраняются и пятна (тростниковая (Emberiza schoeniclus) и садовая
овсянки (E. hortulana), северная бормотушка (Hippolais caligata) и
др.).
Открытое гнездование в кронах. Такое размещение гнезд
делает их заметными и доступными для хищников, поэтому
изменения окраски в некоторой степени сходны с таковыми при
гнездовании на земле.
Значительное увеличение концентрации обоих пигментов
при пятнистом отложении протопорфирина в толще и на
поверхности скорлупы. Такой тип приспособления к гнездованию в
кронах демонстрируют наиболее яркие представители этой
экологической группы птиц – врановые, прежде всего, серая ворона
(Corvus cornix) и грач (C. frugilegus).
Значительное увеличение концентрации протопорфирина
при пятнистом и диффузном его отложении в толще и на
поверхности скорлупы. Протопорфирин проникает в фоновый цвет,
он приобретает различные оттенки, отличные от голубого.
Названный тип окраски свойствен обыкновенному дубоносу
(Coccothraustes coccothraustes), пересмешке (Hippolais icterina),
розовой морфе зяблика (Fringilla coelebs).
Общим направлением эволюционных изменений окраски
яиц у воробьинообразных при переходе к закрытому гнездованию
является снижение концентрации пигментов. Однако у одних видов
внешне исчезает биливердин, а у других – протопорфирин. Такая же
тенденция наблюдается при переходе к открытому гнездованию на
земле и в кронах является увеличение концентрации пигментов. При
этом у некоторых видов происходит изменение характера
отложения протопорфирина на поверхности скорлупы от
пятнистого к диффузному.
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В заплідненому яйці міститься весь геном майбутнього
організму із комплексом спадкових задатків. Але при формуванні
яйця залежно від умов середовища жовток, білок і шкаралупа
можуть видозмінюватися за хімічним складом.
У наших дослідах ми, вивчали реакцію курей (вихідних
ліній, кросів) в адаптаційному середовищі у зв‘язку з розведенням їх
в іншому кліматичному регіоні та за зміненими факторами годівлі.
Нами встановлено, що на змінене середовище кури різних
генотипів реагують нетотожно. Так, в яйцях курей генотипів кросу
«Білорусь-9» порівняно з «Ломанн браун» частка жовтка була на
2,6…6,1 % більшого, а білка на 4,2…5,5 % меншою (Р< 0,01…Р<
0,001). Відношення білка до жовтка в яйцях курей кросу «Білорусь9» становило 1,6…1,8, «Ломанн браунн» – 2,0…2,2.
У білку яєць усіх генотипів кросу «Білорусь-9» порівняно з
кросом «Ломанн браун» спостерігалась тенденція до вищого вмісту
сухої речовини (12,09…12,48 проти 11,85…12,11%), протеїну
(10,56…10,93 проти 10,32…10,54%, а також ліпідів, лізоциму,
рибофлавіну (Р<0,05…Р<0,001). Навпаки, у жовтках яєць курей
кросу «Білорусь-9», що за масою були більшими від таких у кросі
«Ломанн браун», виявився меншим вміст сухої речовини, протеїну,
ліпідів, каротиноїдів, ретинолу, рибофлавіну, крім вуглеводів і сирої
золи, які, як і в білку яєць, не зазнали значних коливань між
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кросами. У загальному вмістимому яєць (білок+жовток) курей
досліджуваних генотипів кросу «Білорусь-9» кількість поживних
речовин була вищою, ніж кросу «Ломанн браун»: за вмістом сухої
речовини – на 1,81%, протеїнів – 0,47, ліпідів – 1,28, енергії в 100 г
вмістимого яйця – на 8,18%.
Відмінності в якості яєць позначилися на результатах їх
інкубації. Так, виводимість яєць по генотипах курей кросу
«Білорусь-9» складала 83,0…85,3%, кросу «Ломанн браун» – 63,0…
85,0%, а вивід курчат – відповідно 75,3..78,5 і 53,6…70,7%.
Істотна різниця в останніх показниках, вочевидь,
обумовлюється мінливістю резистентності в ембріонів. Розуміння
цього дало можливість розробити спосіб прогнозування природної
резистентності яєчних курей у ранньому онтогенезі [1] з
використанням формули:
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де ІРР – індекс ранньої природної резистентності; ЗПС –
збереженість поголів‘я стада, %; Ф – показчик, що вказує на
необхідність взяття фактичного показника певної ознаки; Н – показчик,
що вказує на необхідність взяття прийнятої норми за тією ж ознакою і
тими ж одиницями виміру; Т – коефіцієнт тиску на вибракування курей
у стаді, %; ПДЯ – пружна деформація яєць, мкм; ЩЯ – щільність яєць,
г/см3; ВБЖ – відношення білка до жовтка яєць; Хау – одиниці Хау;
СРЯ – вміст сухої речовини у білку і жовтку разом узятих, %; ПБ – вміст
протеїну в білку яєць, %; ЖБ – вміст жиру в білку яєць, %, ЛБ – вміст
лізину в білку яєць, мг/мл, РБ – вміст рибофлавіну в білку яєць, мкг/г;
КЖ – вміст каротиноїдів у жовтку яєць, мкг/г; РЖ – вміст ретинолу в
жовтку яєць, мкг/г; n – кількість доданків; ЕГ – ефективність
справжнього гетерозису за несучістю гібридних несучок в абсолютній
величині.
Таким способом визначаються індекси ранньої природної
резистентності. Зокрема, показники індексів у досліджуваних курей
були такими: ліній Б-9(4) – 0,936; Б-9(5) – 0,990, Б-9(6) – 0,990, Б-
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9(6) – 0,937, гібридних форм Б-9(56) – 0,914, Б-9(456) – 0,929 (крос
«Білорусь-9); у курей ліній А – 0,707, В – 0,832, С – 0,803, Д – 0,785,
гібридних форм СД – 876, АВСД – 0,898 (крос «Ломанн
браун»).Зазначені рівні індексів природної резистентності в
ранньому онтогенезі курей виявилась прямо взаємопов‘язаними зі
збереженістю ембріонів і виводом курчат досліджуваних генотипів.
Таким чином, нами встановлено, що запліднене яйце курей, є носієм
мінливості природної резистентності в ранньому онтогенезі яєчних
курей, яку можна прогнозувати, враховуючи комплекс їхніх
характеристик і, переважно, ознак яєць.
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Заселение чайками и крачками городских местообитаний
отражает тенденцию приспособления птиц к меняющимся под
воздействием человека условиям внешней среды. В течение
последних десятилетий наблюдается гнездовая экспансия
околоводных птиц, в частности, чаек на кровли зданий в
урбанистических экосистемах городов (Susan, John, 1977; Резанов,
1997; Бардин, 2006; Лыков, 2008; Шергалин, 2009), в том числе
Минска и его окрестностей.
На протяжении весенне-летних сезонов 2010-2011 гг. на
двух стационарах нами осуществлялось изучение биологии
гнездования чайковых птиц; обитающих на трех крышах заводских
корпусов юго-восточной части Минска и одной крыше
промышленного здания пос. Гатово, расположенных на расстоянии
10 км друг от друга. Плоские поверхности крыш, выстланные
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рубероидом, служили гнездовыми стациями, причем птицы
предпочитали участки с галечниково-гравийным покрытием,
поросшей отдельными растениями и высохшим мхом. По видовому
составу колонии чаек схожи с поселениями трансформированных
экосистем крупных городов (Cramp, 1971; Шергалин, 1992) и
представлены тремя таксонами: серебристой («argentatus» complex), сизой (Larus canus L.) и озерной (L. ridibundus L.). В то же
время отмечено нетипичное гнездование речной крачки (Sterna
hirundo L.) на всех трех кровлях зданий первого стационара.
Центральную часть (44,5%) одной из крыш, площадью 3,84
га, первого стационара (машиностроительный завод Минска)
занимала моновидовая колония сизой чайки, насчитывающая 51
гнездо. Обособленно от этой колонии на возвышенном краевом
участке крыши, покрытой галечником, располагалась микроколония
речной крачки из 9 гнезд.
Выступающие конструкции заводских крыш двух других
зданий, общей площадью 1,34 га и 9,25 га каждая, заселялись
колониями речной крачки. Первая из них была локализована на
возвышенной половине кровли (41,4%), одного из цехов и
насчитывала 41 гнездо; другая концентрировалась на приподнятом
участке в 0,07 га в количестве 45 гнезд (плотность гнездования 0,2
гнезда/м2). На остальной части поверхности этой же кровли были
рассредоточены единичные гнезда озерной чайки.
В выборе мест гнездования речная крачка в отличие от сизой
чайки
проявляет
больший
консерватизм,
предпочитая
исключительно засыпанные галечником участки крыш (имитация
естественных прибрежных биотопов). В ряде случаев наблюдалась
тенденция к явной синантропизации у сизой чайки, которая
устраивала гнезда на крышках вентиляционных люков, под опорами
двигателей вентиляторов, в нишах технологических устройств.
Крыша промышленного здания (площадь 11,52 га) в пос.
Гатово заселена относительно равномерно (на 67%, кроме краевых
зон)
диффузной
поливидовой
колонией,
образованной
серебристыми («argentatus» - complex) и сизыми чайками общим
числом 1650 гнезд. Однородное гравийное покрытие этой кровли и
наличие близлежащих мест кормления (городская свалка и
водоемы) способствовало массированному заселению ее чайками,
среди которых доминировал чайки комплекса - «argentatus».
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Строительный материал гнезд частично дополнялся
объектами деятельности человека: у речной крачки – тонкими
проводами в изоляции, кусочками стекла и блестящего пластика; у
чаек группы argentatus и сизой чайки – обрывками шпагата,
веревок, проводов, кусками материи и полиэтилена, что
подтверждает адаптационную направленность этих видов в сторону
синантропизации.
Предварительный анализ ооморфометрических показателей
свидетельствует об отсутствии различий между синантропными и
естественными популяциями в колониях речной крачки. Так,
средние размеры длины и диаметра яиц крачек (41,13Ч 30,15 мм при
n =101) практически совпадают с данными, отмеченными для
Белоруссии – 41, 56Ч29,35 мм (Никифоров и др., 1989).
В то же время для сизой чайки и «argentatus»-complex
отмечено несущественное уменьшение средних значений
оологических параметров в сравнении с литературными данными
(Makatsch, 1974; Никифоров и др., 1989). Усредненные
зафиксированные размеры яиц сизой чайки составляли 56,97Ч 40,81
мм, а для республики – 58,31Ч41,18 мм, в то время как яйца чаек
«argentatus» - complex соответственно – 68,45Ч48,87 мм
(71,09Ч49,92 мм).
В Минске, как и во многих других городах Европы у всех
чаек, гнездящихся на крышах, наблюдается ослабление
миграционной активности вплоть до регулярных зимовок на свалках
и станции аэрации (район «Шабаны»), что может служить еще
одной особенностью, характеризующей его переход к городскому
образу жизни.
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Серед експонатів, представлених у навчально-науковій
лабораторії мисливствознавства ім. професора О. О. Салганського,
досить значне місце займає експозиція яєць різних видів птахів. У її
створенні брали участь як співробітники, так і студенти
лісогосподарського факультету тодішньої сільськогосподарської
академії. Крім експонатів, зібраних професором О. О. Салганським,
тут представлені збори А. П. Даниловича, С. М. Славкова, Д. В.
Владишевського, В. В. Галицького, В. І. Гусєва, С. А. Матвєєва, Г.
М. Зеленюка, Ф. Я. Кучеренка, З. Г. Столокотньої, З. Буряка.
Колекцію зібрано у період 1951-69 рр., проте більша частина
експонатів відноситься до початку 50-х років минулого століття.
Географія зборів теж досить широка. Тут представлені
експонати, зібрані у Києві та тодішніх його околицях (Оболонь,
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Голосіїво, Пуща-Водиця), у Київській обл. (с. Дзвонкове,
Жорнівське лісництво), Чернігівській (Чернігівський р-н),
Полтавській
(р.
Псел),
Черкаській
(Смілянський
р-н),
Тернопільській (Петриковський лісгосп), Донецькій (Кам'янське
лісництво), Миколаївській (Бердянське лісництво, Вознесенський
лісгосп), Херсонській (Чорноморський заповідник, Новотроїцький
р-н) та Запорізькій (Бердянське лісництво) областях, а також у
республіці Комі (Печоро-Иличський заповідник). Кладки деяких
екзотичних видів птахів (страуси, цесарки, папуги та ін.) взяті з
Київського зоопарку та заповідника Асканія-Нова.
Ця відносно невелика, проте цікава оологічна колекція
нараховує 388 яєць 90 видів птахів, які відносяться до 14 різних
рядів.
Ряд
страусоподібні
тут
представлений
страусом
африканським (Struthio camelus); ряд нандуподібні – нанду
американським (Rhea americana); ряд казуароподібні – ему
австралійським (Dromaius novaaehollandiae); ряд лелекоподібні –
бугайчиком (Ixobrychus minutus), чаплею сірою (Ardea cinerea) та
лелекою білим (Ciconia ciconia); ряд гусеподібні – гускою сірою
(Anser anser), лебедем-кликуном (Cygnus cygnus), огарем (Tadorna
ferruginea), галагазом (Tadorna tadorna), качкою мускусною (Cairina
moschata), крижнем (Anas platyrhynchos), нерознем (Anas strepera),
чирком-тріскунком (Anas querquedula), широконіскою (Anas
clypeata), крохалем довгоносим (Mergus serrator) та крохалем
великим (Mergus merganser); ряд соколоподібні – осоїдом (Pernis
apivorus), шулікою рудим (Milvus milvus), шулікою чорним (Milvus
migrans), канюком (Buteo buteo), чеглоком (Falco subbuteo),
кібчиком (Falco vespertinus) та боривітром звичайним (Falco
tinnunculus); ряд куроподібні – тетеревом (Lyrurus tetrix), куркою
свійською (Gallus domesticus), куріпкою сірою (Perdix perdix),
перепелом (Coturnix coturnix), цесаркою звичайною (Numida
meleagris), фазаном звичайним (Phasianus colchicus), фазаном
королівським (Syrmaticus reevesi) та фазаном золотим (Chrysolophus
pictus); ряд сивкоподібні – чибісом (Vanellus vanellus), травником
(Tringa totanus), бекасом (Gallinago gallinago), мартином
середземноморським
(Larus
melanocephalus),
мартином
тонкодзьобим (Larus genei), мартином жовтоногим (Larus
cachinnans), крячком чорним (Chlidonias niger), крячком
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чорнодзьобим (Gelochelidon nilotica), крячком рябодзьобим
(Thalasseus sandvicensis), крячком річковим (Sterna hirundo), та
крячком малим (Sterna albifrons); ряд голубоподібні – голубомсиняком (Columba oenas), горлицею кільчастою (Streptopelia
decaocto) та горлицею звичайною (Streptopelia turtur), ряд
папугоподібні – папужкою хвилястим (Melopsittacus undulatus), ряд
зозулеподібні – зозулею звичайною (Cuculus canorus); ряд
ракшеподібні – сиворакшею (Coracias garrulus) та бджолоїдкою
(Merops apiaster); ряд дятлоподібні – крутиголовкою (Jynx torquilla),
ряд горобцеподібні – ластівкою сільською (Hirundo rustica),
ластівкою міською (Delichon urbica), ластівкою береговою (Riparia
riparia), жайворонком польовим (Alauda arvensis), щевриком
лісовим (Anthua trivialis), плискою жовтою (Motacilla flava),
сорокопудом-жуланом (Lanius collurio), сорокопудом чорнолобим
(Lanius minor), іволгою (Oriolus oriolus), шпаком звичайним (Sturnus
vulgaris), сойкою (Garrulus glandarius), сорокою (Pica pica), галкою
(Corvus monedula), вороною сірою (Corvus cornix), круком (Corvus
corax), очеретянкою дроздовидною (Acrocephalus arundinaceus),
славкою садовою (Sylvia borin), славкою сірою (Sylvia communis),
славкою чорноголовою (Sylvia atricapilla), славкою рябогрудою
(Sylvia nisoria), вівчариком весняним (Phylloscopus trochilus),
мухоловкою сірою (Muscicapa striata), чеканом луговим (Saxicola
rubetra), горихвісткою звичайною (Phoenicurus phoenicurus),
соловейком східним (Luscinia luscinia), дроздом співочим (Turdus
philomelos), дроздом чорним (Turdus merula), дроздом-чикотнем
(Turdus pilaris), синицею довгохвостою (Aegithalos caudatus),
синицею великою (Parus major), ремезом (Remiz pendulinus),
гаїчкою болотяною (Parus palustris), горобцем хатнім (Passer
domesticus), горобцем польовим (Passer montanus), зябликом
(Fringilla coelebs), коноплянкою (Acanthis cannabina), зеленяком
(Chloris chloris), костогризом (Coccothraustes coccotraustes) та
вівсянкою звичайною (Emberiza citrinela).
У фондах лабораторії зберігається ще невелика колекція
пташиних яєць (69 штук), яка потребує додаткового дослідження та
визначення. Тому цілком можливо, що в оологічній колекції
навчально-наукової лабораторії мисливствознавства ім. професора
О. О. Салганського НУБІП України кількість видів птахів, яйця
яких представлені у експозиції, незабаром зросте.
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Для
сравнительного
анализа
использовали
яйца
долгохвостого орлана, орлана-белохвоста, степного орла и
могильника. Длина и диаметр (L и D) измеряли с помощью
штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. Радиусы кривизны
инфундибулярной, клоакальной и латеральных зон были получены
на основании компьютерного анализа цифровых фотографий яиц.
На основании упомянутых параметров были вычислены индексы:
удлиненности (Ilz= L /D);клоакальной (Iсz=rс/D), латеральной (Ilz=rl
/D) инфундибулярной (Iiz=ri /D) зон, и индекс комплементарности
(Iсomp=(rс+b)(b+ri)/bL), где b=L-(rс+ri), rс, rl, ri –радиусы кривизны
зон яйца (Митяй, 2008). Кроме реальных яиц и фотографий были
использованы размеры яиц (L,D) из различных литературных
источников
(Makatsch,
1974;
Ковшарь,
Левин,
1982;
Митропольский,
Фоттелер,
Третьяков,
1987;
Нумеров,
Приклонский, Иванчев, 1995). Используя их и геометрические
схемы, была проведена реконструкция формы яиц и вычислены
соответствующие индексы. Яйца исследуемых видов яйца как по
размерам, так и по форме очень похожи. Это объясняется тем, что
исследуемые птицы примерно одинаковые по размерам, способу
жизни и экологическим условиям мест обитания. Большинство
параметров яиц перекрываются и отличия наблюдаются только по
средним значениям. По некоторым показателям, например, индекс
удлиненности, эти отличия не достоверны. В связи с этим был
проведен углубленный статистический анализ отличий яиц
долгохвостого орлана от яиц могильника, орлана-белохвоста и
степного орла по линейным размерам и индексам формы. По длине
яйца долгохвостого орлана статистически достоверно (p≤0.05)
отличаются от яиц орлана-белохвоста и могильника, и нет отличий
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от яиц степного орла. По средним значениям наиболее длинные
яйца у могильника и орлана-белохвоста, а у долгохвоста и степного
орла они покороче. Такая же картина наблюдается и по диаметру.
Наиболее четкие статистически достоверные отличия (p≤0.05)
наблюдаются по индексу комплементарности. Среди других
индексов, представляющих собой простые отношения, это индекс
наиболее качественный, т.к. по своей природе является двойным
отношением.
Он
рассчитывается
на
основании
трех
взаимосвязанных параметров (расстояние между центрами
окружностей описывающих полярные зоны яйца и два радиуса этих
окружностей). Сумма указанных параметров равна длине яйца,
которая также входит в состав формулы вычисления. Множество
комбинаций указанных параметров создает разнообразие форм,
которые реализуются у разных видов по-разному, создавая, таким
образом, дополнительные возможности для диагностики.
Минимальные
значения
индекса
комплементарности
свидетельствуют о большей заостренности одного, или обеих
полярных зон яйца. Статистически достоверные отличия
наблюдаются также и для индексов клоакальной зоны. Этот индекс,
как и индекс комплементарности характеризует степень кривизны
клоакальной зоны. Максимальные значения кривизны (самые
заостренные яйца) наблюдаются у долгохвостого орлана.
Таким образом, используя комплекс индексов формы
становится
возможным
использование
яиц
в
качестве
дополнительного диагностического признака при решении
вопросов, связанных с систематикой птиц.
Дегтяренко Л. И.
КРАСОТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ.
Терпеньевский коллегиум «Джерело» Мелитопольского района
Запорожской области
Одной из важнейших задач изучения математики в школе
является развитие познавательных интересов учащихся, то есть
включение математики в сферу их интересов. Для этого
используется каждая возможность привлечь внимание учащихся к
любой особенности, черточке, штриху, ко всему, что способно
расположить к математике.
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Это многое интересное и красивое в самой математике. Это
различные примеры красоты из области техники, искусства и
природы, к которым математика имеет то или иное отношение.
Ярким примером является связь математики с красотой в природе,
где с помощью математики красота не создается, как в технике или
в искусстве, а лишь фиксируется, выражается. Возможность такого
выражения обусловлена тем, что составляющие основу красоты
явления симметрии и периодичности хорошо изучены и описаны
математически.
Академик А.Д. Александров писал: «Геометр…если он
действительно геометр, а не аналитик на геометрические темы,
неизбежно является художественной натурой, обладающей тем, что
называют
«радостью
формы».Правильные
многогранники,
правильные системы фигур, многие фигуры и построения,
служащие доказательству теорем, представляют вещи, красивые
сами по себе, даже независимо от их математического содержания.
Но как всякая форма содержательна и красота ее тем больше, чем
более богатое содержание она формирует и выражает, так
непосредственная красота
геометрических форм неизмеримо
обогащается, когда раскрывается ее математическое содержание и
значение.
Громадное, часто решающее значение
в преподавании
геометрии имеет искусство учителя делать не только правильные,
но и красивые чертежи на доске, пользуясь тонкими и жирными
линиями,
пунктирами,
цветными
мелками,
штриховкой,
оттеняющей пространственность изображаемого».
В этих словах виднейшего геометра заключена целая
программа эстетического воспитания средствами красоты
геометрических форм. Эстетика геометрической формы, в частности
эстетика линии, привлекала к себе внимание не только математиков.
При этом красоту линии авторы обычно ставят в зависимость от
сложности закона, по которому она строится или который она
выражает.
Так, по мнению А. Студничка, «самая простая кривая форма –
круг»; она производит на нас приятное впечатление. Удовольствие,
испытываемое нами при виде кривой линии бывает тем сильнее, чем
сложнее ее принцип; в эллипсе есть нечто более привлекательное,
чем в круге, а овал, спираль и волнистая линия более приятны, чем
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эллипсы». Интересен пример Гете, видевшего в спирали
математический символ жизни. Его мысль о том, что «природа
стремится к спирали», подтверждается действительностью:
спиральные
туманности,
устройство
раковины,
шляпки
подсолнечника, еловой шишки, козьего рога и т. д. Даже вспугнутое
стадо северных оленей разбегается по спирали.
Для развития эстетических воззрений в конце XIX в.
немаловажное
значение имело проявившееся тогда особое
любопытство к красоте «органических» линий и форм; оно
усилилось под
заметным воздействием идей Дарвина и
материалистического естествознания. Натуралисты обращали
внимание художников на красоту разнообразных форм
растительного и животного мира. Эстетика, рука об руку с
биологией, а частично и с математикой, занимается выяснением
общих причин красоты живых существ и произведений искусства.
Друп В.Д.
ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ООМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯИЦ ПОПУЛЯЦИЙ ЧЕРНОГОЛОВОЙ И
СЕРОЙ СЛАВОК В РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ С НЕЮ
ТЕРРИТОРИЯХ
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»,
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический 12 sylvia_vica@mail.ru
В различных регионах России и сопредельных с нею
территориях
наблюдается
разброс
средних
значений
ооморфологических показателей. Вероятно, данный факт связан с
тем, что выборки взяты в разные сезоны, годы с различной погодой
и наконец, в разных популяциях. Но, тем не менее, прослеживается
некоторая закономерность.
Самые мелкие (мм) яйца черноголовой славки отмечены в
Центральном Предкавказье (18,8x14,4), наиболее крупные – в
Мещерской низменности (20,1x15,2) (Нумеров и др., 1995; Ильюх,
Хохлов, 2006; Друп, 2009). Вышеуказанные данные являются
статистически достоверными для длины (P<0,001, t=5,58) и ширины
(P<0,001, t=7,01). Для серой славки характерно увеличение средних
показателей размеров яиц от южных границ к северным частям
ареала. Так, самые мелкие яйца обнаруживаются на территории
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Крыма (17,6х13,9), Центрального Предкавказья (18,2х14,1),
Калмыкии (18,2х13,9) (Костин, 1983; Музаев, 1999; Ильюх, 2006;
Друп, 2009). В среднем, более крупные яйца серой славки
отмечаются в юго-восточном Приладожье (18,4х14,2), Мещерской
низменности (18,6х14,2) и Среднерусской лесостепи (18,9х14,6)
(Музаев, 1984; Нумеров и др., 1995; Ряховская, 2001). Данные
являются статистически достоверными для длины (P<0,001, t=3,41)
и ширины (P<0,001, t=3,71). На примере Центрального
Предкавказья прослеживается внутривидовая и межвидовая
изменчивость яиц популяций черноголовой и серой славок. Размеры
яиц славок в различных регионах Центрального Предкавказья
различаются незначительно (Друп, 2008). При сравнении яиц
черноголовой славки (n=93, 18,9±0,06) с яйцами серой славки
(18,3±0,08) достоверно более длинными (t=6,00, P<0,05) и более
широкими (n=94, 14,5±0,05), являются яйца черноголовой славки
(t=7,88, P<0,05). Соответственно, больший объем (см3) и
вариабельность данного параметра яиц у черноголовой славки
(2,1±0,02), чем у серой славки (1,8±0,01) (t=8,94, P<0,05). По
индексу
удлиненности
(%)
отличаются
незначительно:
черноголовая славка - 76,6±0,31; серая славка - 77,1±0,32) (t=1,12,
P>0,05). Наибольшая вариабельность по данному показателю не
отмечена (t=0,41, P>0,05). Черноголовая славка откладывает
удлиненные яйца, а серая славка более округлые. В зависимости от
погодных условий и состояния кормовых ресурсов у черноголовой
славки (n=23) выявлены статистически значимые внутривидовые
различия морфометрических показателей яиц. В пределах
Центрального Предкавказья, окрестности г. Ставрополя, в холодную
и затяжную весну 2006 года по сравнению с 2007 годом, размеры
яиц наиболее вариабельны по ширине (мм) (2006 - 14,6±0,14; 2007 14,7±0,06) (t=3,60, P<0,05), индексу удлиненности (%) (2006 76,3±0,86; 2007 - 77,7±0,51) (t=2,37, P<0,05), а также объему (см3)
(2006 - 2,1±0,04; 2007 - 2,1±0,02) (t=3,04, P<0,05). У серой славки
(n=23) в зависимости от климатических условий параметры яиц
отличаются более выражено. Так, в холодную весну 2006 года
птицы откладывали достоверно более длинные (мм) яйца по
отношению к кладкам 2007 года (2006 - 18,2±0,19; 2007 - 18,7±0,12)
(t=2,22, P<0,05).
Индекс удлиненности (%) выше в 2006 г
(77,7±0,72), чем в 2007 (75,1±0,60) (t=2,77, P<0,05). Наиболее
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вариабельны показатели яиц в 2006 г. по таким признакам, как
длина (t=2,27, P<0,05) и объем (t=3,45, P<0,05).
Наиболее удлиненными (P<0,05) и более широкими (P<0,05)
являются яйца черноголовой славки. В зависимости от погодных
условий в разные годы выявлены достоверные различия
оологических показателей у изучаемых видов (P<0,05). У серой
славки яйца достоверно более удлиненные по отношению к кладкам
2007 года (P<0,05). Вариабельность таких показателей яиц, как
ширина, индекс удлиненности, объем – у черноголовой славки
(P<0,05), длина и объем – у серой славки (P<0,05) достоверно выше,
чем в благоприятные годы. Вероятно, данный факт связан с
различной реакцией изучаемых видов на изменяющиеся условия
внешней среды. Неблагоприятные условия (возврат холодов,
сильный ветер, низкая температура, осадки) приводят к недостатку
пищевых ресурсов, и соответственно к изменчивости яиц.
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Егорова Г.В.
ООЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАДОК
МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
РАЙОНОВ
Московский государственный областной гуманитарный
інститут 142602 г. Орехово-Зуево Московской обл., ул. Зеленая,
22.e-mail: egorovagalv@mail.ru
Важной характеристикой гнездовой биологии птиц является
величина кладки, ее постоянство либо изменчивость. Возможность
изменения числа яиц в кладке птиц – важное адаптационное
приспособление к неоднородности и неустойчивости среды
обитания не только популяции или вида в целом, но и отдельной
особи (Lack, 1971). Биотопические различия в размерах кладки у
певчих птиц дуплогнездников обычно невелики (не более 1 яйца).
Они обнаружены у многих видов птиц, проявляются с достаточным
постоянством и, как правило, схожи в различных частях ареала
(Зимин, 1988). Так, в Англии большие синицы и лазоревки в
дубовых насаждениях откладывают в среднем на одно яйцо больше,
чем в других биотопах (Lack, 1971). На севере ареала в лиственных
лесах величина
кладки в среднем у мухоловки-пеструшки
однозначно больше, чем в хвойных. Эта же особенность в
отношении размеров кладки проявляется у нее и в других частях
ареала. При изучении географических различий в вариациях
изменчивости величины кладки, было установлено, что в северных
частях ареала годовые вариации величины кладки, успешности
вылупления и вылета птенцов имеют большую амплитуду, чем в
южных (Jarvinen, 1980; Jarvinen, 1989).
Для подготовки данного сообщения были использованы
результаты исследований, проведенных в конце ХХ – начале ХХI
века в Воронежской области (Центральный черноземный район
России), а также в Московской и Владимирской областях
(Центральный нечерноземный регион России). Известно, что у
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пеструшки число яиц в полной кладке сильно варьирует. По
материалам, полученным в Окском заповеднике, мухоловкапеструшка откладывает от 3 до 10 яиц (проанализировано 2727
гнезд), в среднем – 6,396 ± 0,024 яйца, CV – 16,3. Большинство
кладок содержит 6-7 яиц (Нумеров и др., 1995). По данным других
авторов, число яиц в полной кладке может доходить до 11 шт.
(Анорова, 1976; 1984; Мальчевский, 1983). Число яиц в кладках
зависит от многих факторов и подвержено хронографической,
сезонной, возрастной и географической изменчивости (Пекло,
1987).
Проведенные в Воронежской области исследования
показали, что число яиц в полных кладках мухоловки-пеструшки
колеблется от 3 до 11, составляя в среднем 6,39-6,58 шт.,
коэффициент вариации от 15,92 до 16,3. Преобладают кладки с 6-7
яйцами (Егорова и др., 2007). Сходные наблюдения, проведенные в
лесах Московской и Владимирской областей (89 кладок), дали
сравнимые результаты. Средний размер ранних кладок у мухоловокпеструшек в лесах Подмосковья был 7,04 яйца (n = 53) и 6,06 яиц в
поздних (n = 36).
Морфометрия яиц у пестрых мухоловок хорошо изучена.
Так, известно, что размеры яйца зависят от его ранга в кладке.
Первые отложенные в кладке яйца обычно оказываются более
крупными. В Воронежской области по измерениям 161 яйца
мухоловки-пеструшки из 21 кладки получены следующие
результаты: предельные размеры яиц 16,1-19,5 x 12,1-14,1мм;
средние:18,004±0,053 х 13,31±0,029мм; коэффициент вариации
длины 2,95, ширины 2,24.
В лесах и лесопарках Восточного Подмосковья были
проанализированы результаты измерений 548 яиц мухоловкипеструшки. Судя по коэффициентам корреляции размеров яиц, у
мухоловки-пеструшки наиболее вариабельным признаком является
масса яиц (С = 9,8%), возможно, из-за разной степени
насиженности. Для изучения закономерностей изменения массы и
размеров яиц мухоловки-пеструшки по мере их откладывания,
проанализировали несколько кладок, в которых точно отмечен
порядок откладывания яиц. Таких кладок было 12. Как правило,
минимальными по размерам и массе были первые яйца в кладках – в
среднем их размеры 17,60 х 13,40 мм, массой 1,66 г. Максимальные
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показатели имели предпоследние яйца в кладках – в среднем 18,20
х 13,90 мм, масса их составляла в среднем 1,79 г.
Выявлено, что в основном увеличение размеров яиц
происходит в порядке их откладывания, однако во всех случаях эта
разница статистически недостоверна. Кроме того, в отдельных
кладках наиболее крупным бывает любое из отложенных яиц.
Связано это, скорее всего, с индивидуальными особенностями
птиц. Рано прилетающие самцы, как правило, крупнее, старше
прилетающих позже. Они выбирают наиболее благоприятные места
для гнездования. Пары с такими самцами раньше приступают к
гнездованию, у них более крупные кладки (Alatаlo, 1986). По
мнению многих исследователей, наибольшее влияние на размер яиц
оказывают размеры, упитанность самок и их наследственность
(Slagsvold, 1986).
При изучении ооморфологических признаков важны не
только размеры яиц, но и степень их изменчивости. Результаты
последних исследований С.М. Климова (2003) показали, что способ
гнездования может существенно влиять на величину тех или иных
ооморфологических признаков. Так, закрытый способ гнездования
приводит к снижению уровня их вариабельности. У мухоловкипеструшки, относящейся к типичным вторичным дуплогнездникам,
коэффициент вариации диаметра яйца составил 2,77%, у таежной
мухоловки, которая селится открыто, он был равен 4,3%; у серой
мухоловки, способной гнездиться открыто, в полудуплах и в
дуплах, этот показатель занимал промежуточное положение –
3,36%. Морфометрические показатели яиц птиц являются
нестабильными вариабельными признаками. У широко ареальных
видов они подвержены географической и биотопической
изменчивости.
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Свинец, как и другие тяжелые металлы, поступает в
окружающую среду из природных источников (вулканическая
деятельность, выветривание горных пород, эрозия почв и т.п.), а
также в процессе антропогенной деятельности (добыча и
переработка полезных ископаемых, сжигание топлива, применения
минеральных удобрений и др.). Аккумулируясь в почве, растениях и
животных свинец представляют возрастающую угрозу для
нормального функционирования природных и антропогенных
экосистем. Удаление из почвы тяжелых металлов происходит
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медленно в ходе ее выщелачивания и эрозии, а также в результате
извлечения растительностью. Период полуудаления
кадмия
находится в пределах от 13 до 110, а свинца - от 740 до 5900 лет
(Кобато-Пендис, 2003). В растения свинец поступает из почвы,
воды и атмосферы, а в организм человека и животных – с пищей,
водой и пылью. Аккумуляция свинца в организме может поражать
нервную
систему,
подавлять
синтез
белка,
оказывать
гонадотоксическое и эмбриотоксическое действие и др.
На территориях, удаленных от промышленных центров и
автодорог,
загрязнению
свинцом
природных
экосистем
способствует использование охотниками свинцовой дроби. По
некоторым сведениям в наиболее посещаемых охотниками угодьях
в течение года может накапливаться до 10 кг/га свинца, что
соответствует 5 – 11 дробинам на 1 м2. Наибольшую опасность
представляет аккумуляция свинцовой дроби в водно-болотных
угодьях. Только в Московской области в водно-болотные угодья
площадью 120 - 140 тыс.га. ежегодное поступление свинцовой
дроби находится на уровне 20-30 т. Заглатываемая птицами дробь,
задерживаясь в желудке, вероятно, может выполнять функцию
гастролитов. Однако истирание дроби в желудке и ее адсорбция
становится причиной свинцовых отравлений. На опасность
свинцовых отравлений водоплавающих птиц свинцовой дробью
впервые было обращено внимание еще в конце 19 столетия
американцем Г. Гриннелом (Grinntll, 1897), что может представляет
также опасность для здоровья человека. По расчетным данным при
потреблении одной кайры, отстрелянной свинцовой дробью, в
организм поступает около 50 мг свинца, что соответствует 25% дозе
этого токсиканта, переносимого человеком (Johansen et al., 2001).
Поэтому в ряде стран Западной Европы введены запреты на
применение свинцовой дроби. Влияние на физиологическое
состояние и жизнеспособность уток заглатывания ими дроби
изучено в серии специальных исследований. Дробь вводили уткам
орально. Ее наличие в пищеварительном тракте контролировали
рентгеном. Часть подопытных уток препарировали для определения
динамики аккумуляции свинца органами и тканями птиц (Еськов,
Кирьякулов, 2007, 2009).
По
результатам
рентгенографических
обследований,
проведенных на пятый день после орального введения дроби,

236

обнаруживалось ее наличие в желудках всех уток. Препарирование
части уток на 5 и 10 сутки от начала опыта подтверждало наличие
дроби в их желудках. Но дробь не обнаруживали у уток, которых
препарировали на 20 сутки. Масса тела уток уменьшалась в первые
10 суток в среднем на 15%. Но через 20 суток начинается
увеличение массы тела, достигающей исходного уровня на через 25
-30 суток. Из 30 уток, которым было введено орально в желудочнокишечный тракт около 1.5 г свинца, только одна погибла через 4
суток, две утки погибли через 78 и 90 суток. Другие утки жили в
течение 6 месяцев последующих наблюдений.
Масса дробин, изъятых из желудков у всех подопытных уток,
уменьшалась. Ее уменьшение находилось в прямой зависимости от
продолжительности локализации в желудках. Через 5 суток масса
дробин (картечи массой 1.44г) уменьшилась в среднем на 74 ± 24
мг, а через 10 суток – на 326 ± 54 мг. Из этого следует, что темп
резорбции дроби от пятых к десятым суткам возрастал более, чем в
три раза с 7 до 22%. Вероятно, с прогрессивно возрастающей
скоростью резорбции свинца связано то, что на 20 сутки дроби,
масса которой исходно составляла около 1.5 г, в желудках не
обнаруживали.
Концентрация свинца во всех органах и тканях возрастала с
наибольшей скоростью, достигая высоких уровней, в течение
первых 3 - 5 суток локализации дроби в желудках уток. Скорости
адсорбции свинца в желудке соответствует неодинаковое его
накопление разными органами. Резорбции 0.45 мг свинца в желудке
сопутствует увеличение этого элемента в тканях более чем в 30 раз
(до 13 мг/кг). При этом очень интенсивное накопление свинца
происходит в почках - почти в 900 раз (с 0.2 до 191 мг/г), перьях – в
150 (с 0.29 до 44 мг/кг) и печени – в 132 (с 0.37 до 191 мг/кг). Через
9 -12 дней концентрация свинца в органах и тканях начинает
уменьшаться, хотя в желудке остается некоторая часть дроби. И
только в когтях уменьшения свинца не происходит после ее
адсорбции в желудке.
Содержание свинца в желтке, белке (их сырой массе) и
скорлупе яйца уток определяли до заглатывания картечи, после
этого через 1 и 13 суток. Установлено, что исходно в белке
содержание свинца находилось на уровне 79.8±7.3 мкг/кг, в желтке 127±47.9 мкг/кг и в скорлупе – 164.3±92.9 мкг/кг. Через сутки после
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заглатывания 1.44 г картечи в белке и скорлупе содержание
элемента достигло 161.5±11.6 мкг/кг, в желтке – 465.5±27.0 мкг/кг.
Через 13 суток содержание свинца в белке достигло 196.2±76.6
мкг/кг, в желтке - 1071±41.9 мкг/кг. В скорлупе в течение этого
времени содержание элемента практически не изменялась – через
сутки после заглатывания картечи составляло 160.8±47.3 мкг/кг,
через 13 – 166.7±62.2 мкг/кг
Итак, водоплавающие птицы могут заглатывать дробь, но это
не приводит неминуемо к летальному исходу. Оказавшаяся в
желудочно-кишечном тракте дробь адсорбируется, что приводит к
ее аккумуляции органами и тканями тела птицы. Употребление в
пищу мяса птицы, заглотившей дробь, представляет наибольшую
опасность для человека в первые 11 – 17 дней. В дальнейшем
происходит естественное освобождение организма выжившей
птицы от свинца. В яйцах в период интенсивной резорбции свинца в
желудке его аккумуляция в белке и желтке неуклонно возрастала. За
первые сутки концентрация в белке возрастала в 2, в желтке – 3.7
раза, за 13 суток – соответственно в 2.5 и 8.4 раза, что только в
желтке приближается или примерно вдвое превосходит предельно
допустимую норму для этого пищевого продукта (ПДК=500мкг/кг).
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Опыт работы со студентами-биологами в ВУЗе показал, что
они испытывают значительные затруднения при определении
видовой принадлежности яиц хищных птиц при прохождении
полевой практики, работая с оологическими сборами в
биологическом музее университета, а также в музеях лесничеств,
лесхозов, центрах внешкольной работы и с частными коллекциями.
Обусловлены эти затруднения зачастую тем, что из кладки яиц птиц
коллектируется, как правило, только одно яйцо, отсутствуют
выстилка лотка, полное описание гнезда и гнездового биотопа. При
самостоятельном сборе материала для выполнения курсовых и
дипломных проектов, проходящем, в основном, в июле-августе, в
гнѐздах большинства хищных птиц можно изредка обнаружить
лишь яйца «болтуны» или «задохлики». Рисунок скорлупы этих яиц,
вследствие выцветания, уже трудно различим. Обнаруживая гнездо
хищной птицы в период насиживания, трудностей в определение еѐ
видовой принадлежности добавляет различное поведение особей
одного и того же вида у гнезда: от ярко выраженного беспокойства,
когда птицу можно легко рассмотреть, до молчаливого
нейтралитета, при котором птица незаметно покидает гнездо и
наблюдает за исследователем затаившись в густой кроне соседних
деревьев.Вышеизложенные факты побудили нас предпринять
попытку составить методические указания по определению яиц
хищных птиц, используя некоторые, самые простые, оологические
параметры: длину и диаметр яйца, измеряемые штангенциркулем, а
также окраску и характер поверхности скорлупы, определяемые
визуально.
Данное сообщение содержит анализ сравнения яиц трѐх
видов хищных птиц: змееяда (Circaetus gallicus G.), беркута (Aquila
chrysaetos L.) и орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla L.) из
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гнездовой группировки Белорусского Поозерья. Изучаемые виды
птиц включены в I-ю или II-ю категории Красной Книги Республики
Беларусь. Эти категории представлены видами, имеющими очень
низкую и быстро сокращающуюся численность, или видами, в
настоящее время не находящимися под прямой угрозой
исчезновения в Беларуси, но имеющие неблагоприятный
международный или европейский охранный статус (Красная книга,
2004). В работе использованы измерения яиц змееяда (n=20),
беркута (n=11) и орлана-белохвоста (n=9). Все измерения
метрических параметров яиц произведены В.В. Ивановским. Длина
L и диаметр D яиц измерялись с точностью до 0,1 мм. Эти
параметры использовались для расчета индекса формы яйца
(округлѐнности) по формуле If= L/D. Статистический анализ
данных проведѐн с использованием программы STATISTICA 6.0.
Предварительно было проверено соответствие всех переменных
нормальному распределению, а затем применены параметрические
методы статистического анализа. Для характеристики межвидовой
изменчивости метрических параметров яиц вышеуказанных видов
использованы средние значения и стандартные отклонения (М±m).
Полученные результаты представлены ниже.
Змееяд: L 74,180±2,045; D 57,885±1,387; If 1,284±0,034;
окраска скорлупы–белая, на просвет тускло–желтая; поверхность
скорлупы–крупнозернистая, матовая, у насиженных яиц слегка
блестящая. Беркут: L 73,064±2,778; D 56,627±1,178; If 1,291±0,050;
окраска скорлупы тускло–белая с рисунком (поверхностным,
представленным умеренной красно–, буро–коричневой либо светло–
бурой пятнистостью, и глубоким–в виде фиолетово–пепельно–
серых пятен и крапин); поверхность скорлупы–крупнозернистая,
матовая. Орлан–белохвост: L 71,644±3,288; D 55,689±2,130; If
1,287±0,062; окраска скорлупы
тускло–белая, на просвет
зеленоватая; поверхность скорлупы–крупнозернистая, матовая.
Анализ полученных результатов не выявил статистически
достоверных различий между оометрическими параметрами и
индексами формы яиц змееяда, беркута и орлана–белохвоста. При
этом довольно различимы такие качественные признаки, как
окраска и характер поверхности скорлупы яиц. В связи с этим,
первым пунктом в алгоритме определения видовой принадлежности
яиц мы рекомендуем анализ этих качественных оологических
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признаков. В частности, для подтверждения принадлежности яиц
одному из трѐх указанных видов хищных птиц, нами предлагается
следующая последовательность действий: 1) измерить длину и
диаметр яиц (они должны находится соответственно в диапазонах
66,8–79,5 и 51,3–61,9 мм); 2) вычислить индекс формы, который, в
данном случае, у всех видов равен 1,3; 3) оценить характер
поверхности скорлупы: у всех трѐх видов она грубозернистая,
матовая (наличие слабого блеска скорлупы насиженного яйца
указывает на возможную принадлежность его змееяду); 4)
определить окраску скорлупы: а) у всех видов скорлупа яиц тускло–
белая, при отсутствии рисунка необходимо рассмотреть скорлупу на
просвет, но это возможно, если яйцо выдуто, и тускло-жѐлтый цвет
скорлупы указывает на принадлежность яиц змееяду, а
зеленоватый–белохвосту б) наличие на скорлупе рисунка, а именно
поверхностных красно–, буро–коричневых либо светло–бурых
пятен и глубоких фиолетово–пепельно–серых пятен и крапин
указывает на принадлежность яиц беркуту.
Таким образом, использование оологических параметров для
установления видовой принадлежности яиц хищных птиц
возможно. При этом, для близких по размеру яиц использование
метрических параметров для установления вида птицы менее
информативно, чем визуальный анализ окраски и характера
поверхности скорлупы.
Ильюх М.П.
ОСОБЕННОСТИ ООМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
ИЗМЕНЧИВОСТИ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ
ПРЕДКАВКАЗЬЯ
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Россия, 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, кафедра
зоологии; e-mail: ilyukh@mail.ru
В настоящее время в связи с усилением влияния человека на
естественные популяции животных и растений весьма важны
исследования закономерностей микроэволюционных сдвигов, что
позволит
точнее
прогнозировать возможные
последствия
человеческой
деятельности.
Среди
таких
исследований
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существенным является определение характера изменчивости
структурных признаков особей популяции и, прежде всего,
установление уровня, направлений, темпов и адаптивного значения
сдвигов в среднем фенотипе популяций. В этом плане птичье яйцо
является одним из самых подходящих модельных объектов для
исследования закономерностей морфологической изменчивости
популяций высших организмов, поскольку внешние структуры яйца
остаются неизменными в течение всего периода инкубации, яйца
птиц представляют собой сравнительно просто описываемую
математически геометрическую фигуру, диапазон изменчивости
оологических параметров значительно уже по сравнению с
изменчивостью других морфологических показателей птиц, работа с
оологическим материалом в полевых условиях отличается своей
простотой.
И здесь определенный интерес представляют яйца хищных
птиц Falconiformes и сов Strigiformes (Флинт и др., 1969; Климов,
1998; Митяй, Стригунов, 2008; Селиверстов, 2008; Ильюх, 2010),
которые, обладая высокой чувствительностью к воздействию
антропогенных факторов в силу своих экологических особенностей,
являются общепризнанными биологическими индикаторами
состояния окружающей среды. По сути, морфологические
особенности яиц являются результатом взаимоотношений и
взаимодействий пернатых хищников с окружающей средой в период
размножения, объективно свидетельствующим о процессах,
происходящих в популяциях птиц.
Наши исследования проведены в 1989-2010 гг. в различных
районах
Предкавказья,
преимущественно
на
территории
Ставропольского края. Для анализа изменчивости были выбраны
такие количественные параметры яиц, как их размеры (длина,
ширина, объем) и форма (индекс формы), поскольку они являются
одними из четких и объективных критериев, позволяющих выявить
статистически достоверные различия в особенностях размножения
одних и тех же видов птиц даже на ограниченной территории. Также
нами прослежена вариабельность окраски, характера рисунка и
толщины скорлупы яиц пернатых хищников.
Как известно, внутривидовая изменчивость птичьих яиц
сравнительно мала. Она в значительной мере обусловлена
наследственными различиями между отдельными самками.
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Остальная же часть вариации объясняется влиянием на морфотип
яйца различных вне- и внутрипопуляционных экологических
факторов. Среди таких факторов, влияющих на изменчивость
морфологических признаков яиц, существенное значение имеют
время гнездования, погодные условия, связанные с ними условия
питания, возраст и морфотип самки, социальное положение птиц,
гнездовой
консерватизм,
биотопические
различия,
время
откладывания яйца и даже пол зародыша (Мянд, 1988). Отметим,
что связь морфологических признаков птичьего яйца с
пространственной структурой колонии или популяции к настоящему
времени исследована недостаточно. Особенно это касается хищных
птиц, в частности колониально гнездящихся мелких соколов,
подобные данные по которым в мировой литературе отсутствуют.
В результате исследований нами были установлены некоторые
общие закономерности ландшафтно-биотопической, межгодовой,
сезонной и внутрикладковой изменчивости яиц фоновых видов
хищных птиц и сов Предкавказья (Ильюх, 1995, 1996, 1997а, 1997б,
1998а, 1998б, 1998в, 2000а, 2000б, 2001, 2003; Хохлов, Ильюх, 1998;
Ильюх, Хохлов, 1999, 2006; Ilyukh, 2000). У колониально
гнездящихся видов (мелких соколов) также прослежена
пространственная изменчивость ооморфологических показателей в
пределах одной колонии.
Разные виды хищных птиц и сов Предкавказья
характеризуются разными, порой прямо противоположными,
закономерностями изменчивости различных ооморфологических
показателей, что в целом отражает видовую специфику данных
птиц. Особенно четко это прослеживается при анализе таких
объективных и относительно стабильных параметров яиц, как их
линейные размеры, объем и индекс формы. Ооморфологические
показатели ряда видов хищных птиц и сов по характеру
изменчивости свидетельствуют о довольно высокой степени
оптимальности создавшихся условий их обитания в некоторых
районах Предкавказья. Достоверные различия морфометрических
параметров яиц тетеревятника Accipiter gentilis, канюка Buteo buteo,
чеглока Falco subbuteo, обыкновенной пустельги Falco tinnunculus и
ушастой совы Asio otus в разных ландшафтных зонах Предкавказья
указывают на пространственную гетерогенность и разобщенность
популяции этих видов птиц в регионе. Лишь незначительные

243

внутривидовые оологические отличия кобчика Falco vespertinus и
степной пустельги Falco naumanni в различных районах
Предкавказья говорят об относительной однородности их
популяций.
Общий окрас и пигментация яиц имеют определенное
адаптивно-маскировочное значение в ландшафтно-биотопическом
разрезе. Так, у открытогнездящихся степных видов (луни Circus,
степной орел Aquila rapax, болотная сова Asio flammeus) общий окрас
яиц в процессе насиживания приобретает глинисто-грязные тона,
пигментная пятнистость яиц смазанная. У лесных видов (черный
коршун Milvus migrans, тетеревятник, перепелятник Accipiter nisus,
канюк, малый подорлик Aquila pomarina) скорлупа яиц окрашена
интенсивно, пигментные пятна четко разграничены и образуют
определенную картину рисунка, хорошо имитирующую окружающую
среду. При этом виды, откладывающие слабо пигментированные яйца
(луни, европейский тювик Accipiter brevipes, змееяд Circaetus gallicus,
орел-карлик Hieraaetus pennatus, степной орел, орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla, все совы), как правило, отличаются высокой
плотностью их насиживания. А многие виды сов, к тому же, являются
закрытогнездящимися птицами, откладывающими яйца в различные
укрытия и пустоты (норы, ниши, дупла), где пигментация яиц и вовсе
нецелесообразна. Наибольшей степенью пигментации среди всех
пернатых хищников отличаются яйца открытогнездящихся мелких
соколов-дендрофилов (чеглока, кобчика и обыкновенной пустельги), у
которых эта функция компенсаторно максимально развита в связи с
отсутствием инстинкта гнездостроения.
Ряд упомянутых выше закономерностей изменения размеров и
формы яиц пернатых хищников в зависимости от величины кладки,
сроков начала яйцекладки и биотопических особенностей связан
друг с другом. Например, в течение сезона размножения изменяется
и величина кладки и размеры яиц. И, так как в крупных кладках
яйца чаще всего больше по размерам, а в течение сезона величина
кладки уменьшается, то и сезонные изменения размеров яиц будут
такими же.
В нормальные по погодному режиму годы у многих хищных
птиц и сов отмечается небольшая вариабельность (по коэффициенту
вариации) ооморфологических параметров, что объясняется
относительной стабильностью климатических и тесно связанных с
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ними трофических условий. Следовательно, неблагоприятные
погодно-климатические условия являются одним из основных
дестабилизирующих факторов в размножении многих, в первую
очередь мелких пернатых хищников.
Таким образом, в целом можно заключить, что
ооморфологические показатели фоновых видов хищных птиц и сов
по характеру изменчивости свидетельствуют о довольно высокой
степени комфортности создавшихся условий их обитания в
некоторых районах Предкавказья.
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Кармышев Ю.В.
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КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ
(LACERTA AGILIS).
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университет им. Б. Хмельницкого, ул. Ленина, 20, г.
Мелитополь, 72312 Украина, yu_karmishev@rambler.ru
Впервые мысль о вероятном влиянии климата на фенотип
представителей герпетокомплексов высказывалась около 50 лет
назад (Щербак, 1964). Было установлено, что рисунок, размеры и
пропорции тела некоторых пресмыкающихся зависят от
экологических условий. Позднее было подтверждено прямое
влияние климата (температурный режим и влажность) на
формирование особенностей фолидоза в эмбриогенезе (Ройтберг,
1981; 1985).
Исследования последних лет показали, что температура
инкубации яиц влияет на стабильность развития ящериц
(Lacetrtidae), в качестве индикатора которой используется индекс
асимметрии (Жданова, Захаров, 2001; Захаров и др., 2000). В
лабораторных условиях было установлено, что, чем выше этот
показатель, тем ниже стабильность развития, которая, в свою
очередь, может зависеть от температуры и степени загрязнения
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окружающей среды в период инкубации. Так, для прыткой
ящерицы зоной оптимальных условий развития является
температура 25-270С. При этом значение индекса асимметрии
составляет 0,11-0,21 (Жданова, Захаров, 2001).
Главной задачей данного исследования является изучение в
природных условиях реакции пресмыкающихся на различные
микроклиматические условия в пространстве и времени. Для этой
цели по ряду причин на юге Украины была выбрана прыткая
ящерица (Lacerta agilis).
При изучении влияния температуры инкубации яиц в
пространстве на стабильность развития были изучены животные из
различных мест обитания. Всего анализу подверглись 195 прытких
ящериц (Lacerta agilis) по 10 симметричным признакам
чешуйчатого покрова. На первом этапе в работе рассматривались
только
особи
2009-2010 годов рождения на четырех
мониторинговых площадках Запорожской области. Выбранные
территории представляли различные биотопы от песчаных участков
побережий, лишенных древесной растительности, до искусственных
лесонасаждений,
что
отразилось
на
особенностях
микроклиматических условий. Это позволило выяснить, каким
образом характер биотопа (и как следствие, условия инкубации яиц)
влияет на фенотип ящериц (Lacertidae). В результате были
получены следующие показатели индекса асимметрии:
а). закрепленные пески в окр. Энергодара (берег Каховского вдхр.) –
0,29 + 0,05
б) коса Степановская (берег Азовского моря) – 0,24 + 0,03
в) побережье Молочного лимана в р-не с. Шелюги – 0,22 + 0,02
г) искусственный лес в р-не пос. Алтагирь – 0,17 + 0,02
Полученные данные свидетельствуют о том, что обитатели
открытых биотопов (степь, песчаные приморские косы), в которых
отсутствуют древесные насаждения,
в наибольшей степени
реагируют на температурный режим в период инкубации яиц и
обладают наибольшими значениями индекса асимметрии. Этот
показатель для изученных территорий у прыткой ящерицы
составляет от 0,22 до 0,29. Данный факт можно объяснить тем, что в
открытых биотопах у животных малый выбор мест для кладок, и
они в большей степени подвергаются температурному воздействию.
Высокие значения индекса асимметрии свидетельствуют о
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нахождении кладок в некомфортных условиях, что в свою очередь
при отсутствии антропогенного загрязнения может указывать на
повышение термического режима и снижение влажности в
инкубационный период в июне-июле. В
лесонасаждениях,
напротив, пресмыкающиеся имеют более широкий выбор мест для
кладок, о чем свидетельствует и более низкое значение индекса
асимметрии в тот же период. Здесь они выбирают места с наиболее
оптимальными условиями у основания деревьев, которые в
некоторой степени нивелируют воздействие высоких температур.
Соответственно, значение индекса асимметрии здесь ниже и
составляет 0,17. Повышение значений этого показателя на открытых
участках позволяет быстрее выявить и проследить изменения в
экосистемах региона, которые происходят в последнее время
(повышение термического режима и степени антропогенного
воздействия).
На втором этапе изучалось изменение индекса асимметрии во
времени. Так, в 1995-1998 г.г. на всех участках значение этого
показателя варьировало от 0,12 (коса Степановская, побережье
Азовского моря) до 0,18 (г. Энергодар, берег Каховского
водохранилища), т.е. находилось в пределах, соответствующих
оптимальным значениям температуры для инкубации яиц прыткой
ящерицы. В 2009-2010 г.г. индекс асимметрии возрастает от 0,17
(искусственный лес в пос. Алтагир) до 0.29 (Энергодар), что может
указывать на изменение микроклиматических условий в сторону
увеличение аридности или же на увеличение степени
антропогенных загрязнений. Об этом свидетельствуют и
метеоданные по Запорожской области за период с 1995 по 2010 г.г.,
указывающие на повышение температуры июня в изучаемых
биотопах на 0,8 – 3,8 0 С.
Проведѐнные исследования позволяют сделать следующие
выводы:
1. Показатель флуктуирующей асимметрии является чутким
индикатором качества окружающей природной среды;
2. В открытых биотопах с отсутствием древесной
растительности, животные находятся в более экстремальных
условиях и быстрее реагируют на повышение температуры среды в
период инкубации яиц;
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3. Мониторинговые площадки необходимо закладывать в
местах с минимальным антропогенным воздействием и отсутствием
древесных насаждений;
4. Повышение температуры июня приводит к увеличению
значения индекса асимметрии;
5. За последние 10-15 лет во всех изученных биотопах
отмечается повышение температурного режима в период
инкубации;
Исследование было выполнено при финансовой поддержке со
стороны Европейского Экономического Содружества в рамках
Седьмой Рамочной Программы согласно с соглашением о
предоставлении гранта №226740 «Формирование потенциала по
наблюдению за Черноморским бассейном в рамках поддержки
устойчивого развития территории».
Литература
1.
Жданова Н.П., Захаров В.М. Изменение стабильности
развития двух видов ящериц рода Lacerta (L. agilis и L. strigata) в
зависимости от температуры инкубации // Вопросы герпетологии.
Материалы 1 Съезда герпетологического общества им.
А.М.Никольского 4-7 декабря 2000 г., Пущино-на Оке. – ПущиноМосква, 2001. – С. 98-99.
2.
Захаров В.М. и др. Здоровье среды: методика оценки. – М.:
Центр экологической политики России, 2000. – 68 с.
3.
Ройтберг В.С. Анализ внутри- и межпопуляционных
различий по меристическим признакам фолидоза у прыткой и
полосатой ящериц (Lacerta agilis и L. strigata) Дагестана //Вопросы
герпетологии (авторефераты докладов). Материалы V ВГК,
Ашхабад, 22-24 сентября 1981. – Л.: Наука, 1981. – С. 115-116.
4.
Ройтберг В.С. Хронографическая и межпопуляционная
изменчивость признаков фолидоза у Lacerta agilis и L. strigata в
Дагестане //Вопросы герпетологии (авторефераты докладов).
Материалы VI ВГК, Ташкент, 18-20 сентября 1985. – Л.: Наука,
1985. – С. 178.
5.
Щербак Н.Н. Пресмыкающиеся как модель для изучения
изменений животных в процессе акклиматизации // Вопросы
герпетологии. Материалы герпетологической конференции, 12-14
октября 1964 г. – Л.: изд-во ЛГУ, 1964. – С. 78-79.

250

Корж А.П., Фролов Д.А.
ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЯИЦ ОХОТНИЧЬЕГО ФАЗАНА ЗА
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД
Запорожский национальный университет, кафедра общей
и прикладной экологии и зоологии. 312922@rambler.ru
Frolov988@yandex.ru
Охотничий фазан является гибридной формой, что не может
не сказываться на параметрах изменчивости его морфологических
характеристик.
Особого
внимания
заслуживает
изучение
изменчивости яиц этого вида, инкубационные характеристики
которых определяют эффективность работы всего фазановодства.
Качество яиц зависит от действия многих факторов: генетические,
кормление, условия содержания, физиологическое состояние птицы
и т.д. По мнению некоторых орнитологов, разнокачественность яиц
в кладке зависит от времени их откладывания, а также она влияет на
смертность эмбрионов и птенцов. В ранних кладках весовые
параметры яиц оказались более высокими в сравнении с поздними
кладками (Михеев, 1996). Однако, по мнению некоторых
фазановодов (Thomas, Bailey, 1973) за время репродукции не
наблюдается достоверных изменений в массе молодняка на момент
его вывода. Поскольку инкубационный процесс является одним из
наиболее ответственных во всем производственном цикле
фазановодства, возникает практическая необходимость изучения
изменчивости качества яиц охотничьего фазана на протяжении
периода репродукции. В соответствии с существующими
требованиями к инкубационным яйцам, на инкубацию отбирают
яйца средних размеров, с гладкой скорлупой, без дефектов. Масса
яиц для охотничьего фазана составляет от 29 до 37 г, длинна – 42-46
мм, ширина – 34-37 и индекс формы 1,25 (Габузов, 1987). Целью
нашей роботы был анализ изменчивости морфологических
параметров яиц охотничьего фазана в течение репродуктивного
периода. Материал собирался в 2010 – 2011 годах на фазанарии
охотничьего хозяйства «СКИФ», расположенного в Колончакском
районе Херсонской области. Контроль качества яиц проводили по
стандартным параметрам. Вес определяли на электронных весах
“DIAMONT 500” с точностью до 0,1 грамма. Такие линейные
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параметры как длина и ширина измерялись штангенциркулем с
точностью до 0,1 мм. Индекс формы рассчитывали как отношение
длинного диаметра к короткому. Наличие дефектов скорлупы яиц
(мраморность, поясность, наросты и т.д.) оценивалось визуально.
Всего проанализировано 792 яйца. В 2010 году на начало
яйцекладки масса яиц составляла 29,76±0,10, гр. При коэффициенте
вариации 6,18 % На конец репродуктивного периода вес яиц
уменьшился на 1,14 гр. (при Р < 0,001) с сохранением того же
уровня варьирования данного признака. В 2011 году на начало
репродуктивного периода масса яиц составила 29,12±0,12, что
оказалось на 0,64 гр. меньше от предыдущего года (при Р < 0,001).
На конец яйцекладки они стали достоверно легче на 0,44 гр. (при Р
< 0,01), при этом достоверной разницы с предыдущим годом не
отмечено. Таким образом, в обоих случаях наблюдается
достоверное уменьшение массы яиц к концу яйцекладки. Следует
отдельно отметить, что даже на начало яйцекладки в оба года
наблюдений масс яиц находилась на минимально допустимой
границе пригодности к инкубации. Длина яиц в 2010 году на начало
репродуктивного периода составила 44,28±0,12 мм. В отличие от
массы, к концу репродукции этот параметр достоверно не
изменился; коэффициент вариации при этом возрос с 5,12% до
7,57%. В 2011 году наблюдалась иная картина: в сравнении с
предыдущим годом длина уменьшилась на 0,83 мм. (при Р < 0,001 ),
но на конец яйцекладки возросла до 44,01±0,12 (отличия с
предыдущим годом недостоверны). Обратная закономерность
отмечена для ширины яйца: оба года наблюдений этот параметр
становился достоверно меньшим на конец репродуктивного периода
(на 0,76 мм в 2010 году и 0,33 мм при Р < 0,001 ). При этом, ширина
яиц, как и их длинна, в 2011 году на начало наблюдений была по
сравнению с предыдущим годом достоверно меньше на 0,44 мм
(при Р < 0,01). Но на конец репродуктивного периода между двумя
годами наблюдений этот параметр не имел достоверных отличий.
Индекс формы в оба года наблюдений увеличивался к концу
репродуктивного периода. В 2010 на начало репродуктивного
периода этот параметр составил 1,26±0,004, а в 2011 году –
1,25±0,004 соответственно. Исходя из полученных результатов,
следует отметить несколько разные тенденции в изменениях
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отдельных морфометрических параметров. В частности, нами
наблюдались общие тенденции в изменении таких характеристик
яиц как их масса и ширина, а также длинна яйца и его индекс
формы.
Данное
предположение
было
подтверждено
корреляционным анализом. В частности, коэффициент корреляции
между массой яйца и его шириной составил 0,61 – 0,78. Корреляция
между длинной яйца и его индексом формы оказалась еще выше (r =
0,67 – 0,95). При этом следует отметить возрастание коэффициента
корреляции в 2011 году между массой и длинной яйца с 0,3 до 0,63.
Из проанализированных дефектов яиц следует отметить, что
большая часть (более 50%) представлена мраморностью. В оба года
наблюдений было отмечено значительное увеличение количества
дефектов к концу репродуктивного периода (в 2010 году – до 60%
от общего количества яиц). При этом следует отметить, что в 2011
году были внесены корректировки в кормление родительского
поголовья, что позволило снизить количество дефектов до 3,6% на
начало яйцекладки при увеличении к ее концу до 15,4%. Таким
образом, качество яиц к концу репродукции резко ухудшается – они
становятся мельче, более удлиненными, повышается количество
дефектов скорлупы. Поэтому следует рекомендовать фазановодам
отбирать на инкубацию яйца в первую очередь в начале
репродуктивного периода. Яйца из последних кладок требуют
наиболее тщательного отбора по всем параметрам.
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Среди видовых характеристик птиц широко используются
показатели размеров, формы и окраски яиц, отличающиеся, как
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правило, эволюционной стабильностью. Вместе с тем, для многих
видов известны значительные вариации этих признаков, связанных
с географическими, экологическими, внутрипопуляционными
факторами, проявлением внутривидового и внутрипопуляционного
полиморфизма и индивидуальной изменчивости. В отдельных
случаях эти оологические показатели, как и величина кладки,
используются для характеристики даже надвидовых таксонов,
вплоть до отрядов. Кроме таких данных, значительный интерес
представляют встречи аномальных яиц, также достаточно известное
явление. Изучение оологии птиц Северного Приазовья проводилось
нами в 1988-2011 гг. Описание гнезд, кладок и яиц проводилось по
стандартным методикам. По отдельным колониальным видам
выборки достигали тысячи просмотренных и сотни измеренных яиц
за сезон, что позволило оценить частоту встречаемости некоторых
оологических признаков.
Большой баклан (Phalacrocorax carbo L.). Показатели яиц
(размеры и форма) варьируют в широких пределах, окраска остается
стабильной. Встречаемость карликовых яиц составляет 0,1%,
гигантских яиц – 0,01%., что оценивалось относительно нормальных
яиц в данных кладках. Обиточная коса, 21.04.2001 г., кладка №1 из
трех яиц: нормальные яйца 64,8 х 39, 5 и 65,0 х 38,0 мм, масса по
55,0 г., яйцо карлик соответственно 41,1 х 29,1 мм и 28,0 г.
Молочный лиман, о. Долгий, 14.05.1990 г., кладка №2 из 5 яиц:
нормальные : 64,065,5 – 38,0-38, 7мм, масса 50,0-55,0 г; яйцо карлик
-35,4 х 27,2 мм , 13,5 г. Молочный лиман, о. Подкова, кладка №3,
из ; яиц: нормальные – 60,0 -63,2 х 37,0-38,1 мм, масса 48,0-52,0 г;
яйцо карлик -38,9 х28,1 мм, масса 17 г. Обиточная коса, 4.06.1998 г.,
кладка №4: нормальные 67,0-67,8 х 37,0-38,8, масса 55,0-57,0 г;
яйцо-карлик – 42,0 х 32,0, масса 19,5 г. Сходная картина
соотношения нормальных и карликовых яиц отмечена в других
кладках, поэтому приводим лишь размеры аномальных яиц, в мм:
47.0 х 14,6;43,1 х 31,3: 51,1 х 33,0: 56,1 х 35,0; 40,6 х 28,2; 48,2 х
32,0; 51,3 х 31,6; 39,8 х 29, 2; 42,0 х 32; 33,0 х 24,0; 56,0 х 35,0; 44,4 х
31,0; 34,4 х 27,0; 47,3 х 31,5; 42,6 х 19,5; 42,4 х 32, масса 20,7 г; 47,3
х 31,5, масса 22,0 г. Примечательно, что при обработке яицкарликов в трех яйцах из 27 (11,1%) были сформированные
жизнеспособные эмбрионы, но в большинстве яиц отсутствовал
желток (70,0%) или он был в небольшом количестве (18,9%).
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Серая цапля (Ardea cinerea L.). Зарегистрировано 3 яйцакарлика (встречаемость 0,01%) и одно яйцо-гигант. Верховья
Молочного лимана, 22.04.2001 г., кладка из 5 яиц. Нормальные
яйца: 60,0- 61,5 х 40,5 -41,4 мм, масса 50,0-52,0 г, яйцо-гигант 75,6 х
45,0 мм, масса 75,9 г. Яйца- карлики: 35,5 х24,7; 41,0 х 27,6 мм.
Большая белая цапля (Egretta alba L.). Коса Обиточная,
5.06.1998 г. Кладка из четырех яиц. Нормальные яйца: 65,0-66,3 х
40,4 – 41,2 мм, масса 55,0 – 57,0 г. Яйцо карлик: 42,4 х 31,8 мм,
масса 20,8 г. Всего зарегистрировано 4 яйца-карлика, их
встречаемость – 0,01%.
Малая белая цапля (Egretta garzetta L.). Зарегистрировано одно
карликовое яйцо, встречаемость -0,001%. Обиточная коса,
15.06.1997 г., кладка из четырех яиц. Нормальные яйца: яйцокарлик: 29,0 х 23, 0 мм. было без желтка.
Лысуха (Fulica atra L.). Зарегистрировано 5 яиц-карликов,
встречаемость – 0,01%, в трех из них отсутствовал желток, одно
содержало развитый эмбрион. Молочный лиман, 30.04.1989 г.
Кладка из 7 яиц. Нормальные яйца: 53,0 – 54,9 х 36,0-37,2 мм, масса
36,0 – 38, 0 г. Яйцо-карлик: 31,7 х 24,6 мм, масса 10,6 г.
Чайка-хохотунья (Larus cachinnans Pall.). Зарегистрировано 50
яиц-карликов
(встречаемость
0,25%)
и
6
яиц-гигантов
(встречаемость 0,03%).Молочный лиман, о. Подкова, 21.04.2001 г.,
кладка №1 из трех яиц, нормальные яйца: 69, 0 х 47,0; 69,3 х 48,0
мм, масса 90,0-92,0 г., яйцо-гигант 85,3 х 45, о мм. масса 115,0 г.
Молочный лиман, о. Подкова, 6.05.2001 г., кладка № 2 из трех яиц.
Нормальные яйца: 59,8 х 49,5 и 60,6 х 49,7 мм, яйцо- гигант: 81,5 х
41,5 мм. Другие яйца-гиганты: 80,4 х 45,3 мм; 68,3 х 54,8 мм. Коса
Обиточная, 24.05.2003 г., кладка №3. Нормальные яйца: 69,9 х 50,2
и 70,1 х 50.4 мм, яйцо-карлик 49,1 х 37,0 мм. Яйца- карлики из
разных кладок, в мм: 54, 4 х 40,0; 49,1 х 37,0; 55,0 х 42,5; 47,0 х 37,2;
53,8 х 34,1; 55,0 х 42,5; 41,0 х 29,0 мм. Большинство яиц-карликов
содержало незначительное количество желтка (65,0%), в остальных
желток отсутствовал (35,0%).
Речная крачка (Sterna hirundo L.). Зарегистрировано 60 яицкарликов и 3 яйца-гиганта. Встречаемость карликовых яиц
составила 0,3%, яиц-гигантов – 0,003%. Молочный лиман, о.
Подкова, 15.06.1998 г. кладка №1 из трех яиц. Нормальные яйца
44,0 х 31,8 и 43,2 х 32 мм, яйцо-гигант 62,0 х 38, 0 мм. Молочный
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лиман, Кирилловские о-ва, 26.06.1998 г. Кладка №2 из трех яиц.
Нормальные яйца: 43,0 х 30,5 и 42,2 х 30,0 мм, яйцо-гигант- 51,0 х
35,2 мм. Там же, кладка №3 из трех яиц. Нормальные яйца: 43,4 х
31,0 и 42,8 х 30,8 мм, масса 20,0 и 21, 0 г., яйцо-карлик: 27,5 х 21,2
мм, масса 4,0 г., желток отсутствовал. Молочный лиман, коса
Александровская, 25.06.1998 г., кладка №4 из трех яиц. Нормальные
яйца: 44.) х 31,6 и 43,3 х 31,0 мм, яйцо гигант- 60,8 х 37,8 мм. Яйцакарлики из других кладок: 26,1 х 21,0; 28,5 х 20,0; 31,1 х 16,6; 30,4 х
23,6; 31,6 х 25,0; 26,4 х 21,2 мм, масса 6,0 г.; 31,9 х 17,0 мм, масса
4,0 г. мм. Ходулочник (Himantopus himantopus L.). Зарегистрировано
одно яйцо-карлик, встречаемость – 0,01%. Молочный лиман,
16.06.1999 г., кладка из четырех яиц. Нормальные яйца: 49,5 – 50,3 х
33,0 -33,6 мм, яйцо-карлик: 31,4 х 23,5 мм. Аномалии формы
встречаются
гораздо
реже,
чем
по
размерам.
Нами
зарегистрированы яйца с «клювиком» у речной крачки (2 яйца) и у
большого баклана (5 яиц). «Гофрированные» яйца встречены у
серой цапли и большого баклана (по одному яйцу). «Плоские» яйца
отмечены у чайки хохотуньи (4 яйца) и серой цапли (2 яйца). Для
всех изученных нами видов характерно, что яйца-карлики имеют
более шаровиднуюформу по сравнению с нормальными, а яйцагиганты- более вытянутую, но по окраске они не отличаются от
нормальных по размерам яиц в этой кладке. Окраска яиц-гигантов
также не отличается от нормальных яиц. Большинство аномальных
яиц было обнаружено во время кольцевания птенцов, поэтому их
содержимое
обычно было уже испорчено и определить их
первоначальную
жизнеспособность
было
невозможно.
Коллекционные сборы хранятся в коллекции кафедры зоологии
МГПУ. Также собраны яйца- карлики у большой поганки (5 яиц),
кряквы (3 случая), камышницы (2 случая), кваквы (1 случай).
Непосредственные причины аномалий в размерах яиц остаются
пока загадкой. Они чаще встречаются в конце периода
размножения, возможно сказывается возраст гнездящихся птиц. Но
их можно считать вполне обычным явлением для колониальных
видов птиц и расценивать как проявление фенотипической
изменчивости..
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Кошелев В.А.
ВНУТРИ- И МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ООМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦАПЕЛЬ
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Мелитопольский государственный педагогический университет
им. Б. Хмельницкого, koshelev4@mail.ru

Изучение гнездовой биологии цапель проводилось в
1988-2011 гг. юге Запорожской области в колониях
древесного, тростникового и наземного типов, расположенных
в плавнях верховий Молочного лимана, на Обиточной косе и в
окр. с. Тихоновка Мелитопольского района. Соседние колонии
располагались в 30-90 км друг от друга. Использованы также
материалы, собранные Кошелевым А.И. на Тилигульском
лимане в 1980-1987 гг. Птичье яйцо имеет видоспецифические
размеры, форму и окраску, которые в определенной мере
отражают влияние внешних экологических факторов и
внутреннего состояния птицы. Оологические показатели
могут быть использованы для характеристики популяций,
отдельных поселений и колоний птиц. Для некоторых
колониальных видов птиц доказано, что биологический центр
колонии характеризуется более высокой плотностью
гнездования, ранними сроками размножения. Птицы в центре
колонии откладывают более крупные яйца, имеющих более
округлую форму, меньшую изменчивость ооморфологических
признаков. Нами проведена статистическая обработка
ооморфологических показателей у 5 видов цапель. По
отдельным показателям выявлены достоверные различия, как
межгодичные - внутри одного поселения в разных колониях,
расположенных в 0,5-20 км друг от друга (Молочный лиман,
Обиточный залив), так и между соседними удаленными
поселениями.
Это
свидетельствует
косвенно
о
разнокачественности особей внутри колоний и поселений.
Возрастание коэффициента вариации наблюдалось в ряду:
максимальный диаметр -длина яйца - индекс удлиненности -
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объем яйца. Наиболее эволюционно закрепленным является
максимальный диаметр яйца. Это объясняется тем, что
диаметр яйца в большей степени обусловлен диаметром
яйцевода
птицы,
постоянные
размеры
которого
выработались в ходе длительной эволюции. Межгодовые
различия
ооморфологических
показателей
обычно
незначительны и несущественны. Некоторые выявленные
межгодовые различия объясняются изменением таких
факторов, как сроки гнездования, условия питания, погоды и
др. Морфологические показатели яиц серой, рыжей, большой
белой и малой белой цапель из Одесской области по длине
яйца были достоверно более мелкие (t= 2.353-6.064, при
р<0.05), по сравнению с выборками 1998-2001 гг. (Обиточная
коса и Молочный лиман); по максимальному диаметру (t=2.502-6.393, при р<0.05), кроме 2001 г. (Молочный лиман);
по объему - (t=2.566-6.868, при р<0.05); по индексу
удлиненности - имеют более округлую форму, достоверно
отличаясь с выборками 1998, 1999 гг. (Обиточная коса) и
2000, 2001 гг. (Молочный лиман) с более удлиненными
яйцами (t=3.597, 2.123 и 2.905, 4.610 соответственно, при
р<0.05). В целом, достоверно более крупными размерами яиц
отличались выборки: по длине яйца за 1998 г. с Молочного
лимана и за 2000 г. с Обиточной косы (t=2.253-4.981, при
р<0.05); по максимальному диаметру за 1989 и 1991 гг.
(Молочный лиман) (t= 1.930-7.088, при р<0.05); по объему так
же 1989 и 1991 гг. (Молочный лиман) (t= 1.977-3.629, при
р<0.05). По индексу удлиненности, который определяет
форму яйца, выборки за 1997 и 2000 гг. с Обиточной косы,
имели достоверно более округлую форму (t=2.148-4.712, при
р<0.05), чем яйца в выборках 1998 г. (Обиточная коса) и 2001
г. (Молочный лиман) (t=2.519-5.915 соответственно, при
р<0.05). В остальных случаях различия не достоверны.
Межгодичные различия между выборками с Обиточного
залива и Молочного лимана (расстояние до 80 км) связаны, повидимому, с кормовыми и гидрологическими условиями
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водоемов.Объяснить выявленные различия на материале,
которым мы располагаем, пока не представляется возможным,
т.к. нет точных наблюдений за индивидуально мечеными
особями и нет возможности провести эксперименты по оценке
роли кормовой базы и погодных условий. Различия в размерах
яиц цапель в пределах одного поселения, но в разные сезоны,
оказались недостоверными. Размеры яиц из колонии на о-ве
Большой (залив Обиточный) были схожими с таковыми у птиц
поселения
верховий
Молочного
лимана,
которое
располагается в 80 км. Несколько большими различия были
при сравнение оологических показателей в колонии,
расположенной на разливах р. Молочной вблизи с.
Светлодолинское, в 100 км от косы Обиточной, но также
оказались недостоверными. Это косвенно подтверждает
общий генезис и постоянный обмен особями между этими
тремя изучаемыми поселениями цапель в регионе (что
подтверждено данными кольцевания, проведенного нами в эти
годы), которые относятся к одному экологическому
―тростниковому‖ типу колоний. Наиболее старым из них
является поселение в верховьях Молочного лимана; вероятно,
оттуда шло заселение колоний на косе Обиточной, разливах р.
Молочной у с. Светлодолинское, а также эфемерных
небольших колоний и одиночных гнезд, образующихся в
регионе на 1 – 3 сезона по долинам малых рек. Наибольшую
внутрикладковую изменчивость яиц по длине и объему
показывают выборки с Тилигульского лимана (1984 г.), а по
максимальному диаметру и индексу удлиненности - с косы
Обиточной (1998 г.), что демонстрирует косвенно
большую пластичность птиц из этих группировок к условиям
окружающей
среды.
Наименьшая
внутрикладковая
изменчивость по максимальному диаметру и объему яиц
отмечена в выборке с Обиточной косы (1999 г.). Полученные
нами данные подтверждают правомочность выделения у
цапель Азово-Черноморских географических популяции
и существование внутри них достаточно автономных местных
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популяций,
как
северо-западно-причерноморская
(Тилигульский лиман) и северо-азовская (Молочный лиман и
о-ва Обиточного залива) популяции. Самостоятельные
местные популяции образуют птицы Восточного Приазовья
и Западного Крыма; к сожалению, по ним оологические
данные отсутствуют. Таким образом, разнокачественность и
динамичность ооморфологических показателей у цапель
существует, она отражает и подтверждает сложную
внутривидовую структуру, представленную совокупностью
популяций разного ранга. Проблема по-прежнему заключается
в выделении границ и определении типа и размеров
конкретных популяций, степени их изоляции; для ее решения
необходимо сочетание разных методов, прежде всего данных
кольцевания, а также
синхронный
сбор
ооморфологических данных из разных географических и
экологических популяций по единым методикам. Для цапель,
как околоводных видов, проблема оценки обособленности
популяций усложняется в связи с их сильной зависимостью от
состояния водоемов, ритмов увлажненности в регионах. Это
приводит к несовпадению колебаний численности у разных
видов в одном месте и у разных популяций одного вида,
массовому переселению птиц на другие водоемы в ареале
популяций.
Кошелев А.И., Пересадько Л.В., КошелевВ.А., Писанец А.М.
СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС КОЛЛЕКЦИИ ГНЕЗД И КЛАДОК
ПТИЦ КАФЕДРЫ ЗООЛОГИИ МЕЛИТОПОЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО
Мелитопольский государственный педагогический
университета имени Богдана Хмельницкого, koshelev4@mail.ru
Оологическая и нидологическая коллекции были созданы в
Мелитопольском государственном педагогическом университете
(ранее институте) в 1988-1990 гг. как составная часть разработанной
нами Эталонной (справочной) орнитологической коллекции,
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позволяющей проводить оперативно орнитологические экспертизы
по запросам хозяйственных организаций, особенно в области
авиационной орнитологии. Важную учебную роль коллекции
играли и играют при подготовке зоологов и орнитологов. В
последующие годы коллекция продолжала пополняться, в т.ч. в
ходе совместных российско-украинских экспедиций в тундры
Ямала, но в силу социально-экономических причин эта работа была
в последние годы прекращена. Первоначально коллекция хранилась
в специально оборудованном помещении. Были составлены
картотека и каталог, но сейчас она размещается временно в учебной
аудитории. Для коллекции были заказаны стандартные картонные
коробки, позволяющие разместить целиком гнездо с кладкой птиц
мелких и средних размеров; из крупных гнезд брался только
образец строительного материала, прежде всего выстилки. Для
наземно гнездящихся видов брались также пробы грунта –
субстрата гнезд, что дает дополнительную информацию. При
создании коллекции соблюдалась этапность, приоритет отдавался
гнездящимся региональным видам (южные области Украины), на
следующем этапе ставилась задача по максимуму представить
фауну Украины, затем – максимально полная представленность
гнезд и кладок птиц территории бывш. СССР. По специальным
Разрешениям Минэкологии из природы изымалась одна полная
кладка с гнездом. В отдельных случаях по модельным массовым
видам (большой баклан, чайка-хохотунья, речная крачка, лысуха,
грач и некоторые другие виды) собиралась серия из 6-9 кладок для
демонстрации индивидуальной изменчивости яиц. Кроме того, по
этим видам были собраны наборы из 50-200 яиц, погибших во время
штормов, для изучения фенотипической изменчивости (чайкахохотунья, пестроносая крачка, речная крачка). Гнезда, кладки и
яйца измерялись по стандартным методикам, составлялась карточка
гнезда, велся журнал регистрации кладок. За основу нумерации
кладок был вяз список птиц фауны СССР. Обработка и консервация
яиц проводилась по общепринятой методике, но часть яиц была
обработана кустарными сверлами в связи с отсутствием
специального оборудования. Погибшие насиженные яйца (из
затопленных или брошенных кладок) обрабатывались вынуждено
через крупное отверстие. Часть дублированных гнезд и кладок были
переданы также в коллекции Мелитопольского городского
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краеведческого музея и городского Эколого-натуралистического
центра для пополнения их экспозиций. На 01.01.1998 г.
оологическая коллекция включала 135 кладок 100 видов птиц. В
настоящее время оологическая коллекция из хранилища
переводится в Зоологический музей МГПУ и будет открыта для
демонстрации и учебных общезоологических занятий. Она
представлена 220 гнездами и кладками 110
видов птиц.
Представленность в коллекции видов по отдельным таксонам
следующая.
Отряд Гагарообразные (1 вид; краснозобая гагара).
Отряд Поганкообразные (4 вида; большая, серощекая,
черношейная и малая поганки).
Отряд Пеликанообразные (1 вид; большой баклан).
Отряд Аистообразные (9 видов; волчок, кваква, желтая цапля,
большая белая и малая белая цапли, серая и рыжая цапли,
каравайка, колпица).
Отряд Гусеобразные (11 видов; серый гусь, лебедь-шипун,
пеганка, кряква, серая утка, широконоска, красноносый нырок,
белоглазый нырок, красноголовый нырок, средний крохаль, гага).
Отряд Соколообразные (3 вида; болотный лунь, пустельга
обыкновенная, кобчик).
Отряд Курообразные (4 вида; белая куропатка, тундряная
куропатка, фазан, серая куропатка).
Отряд Журавлеообразные (5 видов; серый журавль, пастушок,
малый погоныш, камышница, лысуха).
Отряд Ржанкообразные. Кулики (13 видов; тулес, малый зуек,
морской зуек, чибис, камнешарка, ходулочник, шилоклювка, куликсорока, травник, круглоносый плавунчик, кулик-воробей,
чернозобик, луговая тиркушка). Чайки и крачки (9 видов;
черноголовая чайка, озерная чайка, морской голубок, хохотунья,
черная крачка, белощекая крачка, пестрононосая крачка, речная
крачка, малая крачка).
Отряд Голубеобразные (4 вида; вяхирь, сизый голубь,
кольчатая горлица, обыкновенная горлица).
Отряд Кукушкообразные (1 вид; обыкновенная кукушка).
Отряд Совообразные (2 вида; ушастая сова, сплюшка).
Отряд Козодоеобразные (1 вид; обыкновенный козодой).
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Отряд Ракшеобразные ( (3 вида; золотистая щурка,
сизоворонка, удод).
Отряд Дятлообразные (3 вида; большой пестрый и малый
пестрый дятлы (только гнезда), вертишейка).
Отряд Воробьинообразные. Ласточки (3 вида; береговая,
деревенская и городская ласточки). Жаворонки (2 вида; степной и
полевой жаворонки). Трясогузки и коньки (4 вида; полевой и лесной
коньки, белая и желтая трясогузки). Сорокопуты (2 вида; жулан,
чернолобый сорокопут). Иволга (1 вид). Скворцы (1 вид;
обыкновенный скворец). Вороновые (4 вида; сойка, сорока, грач,
серая ворона). Камышевки и сверчки (4 вида; дроздовидная,
тростниковая и индийская камышевки, соловьиный сверчок).
Славки (2 вида; серая славка, черноголовая славка). Мухоловки (2
вида; серая мухоловка, мухоловка-белошейка). Дроздовые (8 видов;
обыкновенная каменка, садовая горихвостка, горихвостка-чернушка
зарянка, обыкновенный соловей, рябинник, черный дрозд, певчий
дрозд). Синицы (4 вида; усатая синица, большая синица, лазоревка,
обыкновенный ремез). Воробьи (2 вида; домовый воробей, полевой
воробей). Вьюрковые (4 вида; зяблик, обыкновенная зеленушка,
щегол, коноплянка). Овсянки (3 вида; просянка, обыкновенная
овсянка, пуночка). Таким образом, поставленные изначально задачи
по созданию коллекции не были выполнены в полном объеме. Лишь
региональная фауна представлена на 50%, в т.ч. по неворобьиным
видам птиц – на 60%, по воробьиным видам – на 45%. Коллекция не
утратила своего справочного и учебного значения, ее ценность лишь
возрастает в связи с необходимостью мониторинга окружающей
среди и изучением микроэволюционных процессов. По материалам
коллекции было подготовлено и защищено 20 дипломных работ,
они
использовались при подготовке трех кандидатских
диссертаций. Первоочередной задачей остается издание Каталога
гнезд и яиц птиц юга Украины, где материалы коллекции
составляют менее 5,0%
данных. Ожидать существенного
пополнения и обновления коллекции вряд ли стоит, в связи с
изменением тематики полевых орнитологических исследований
зоологов МГПУ (на первом месте теперь - изучение
биоразнообразия региона, что сводится в основном к учетам птиц),
отсутствием специального оборудования (сверл) и помещения,
отсутствием финансирования, опыта работы с оологическим
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материалом среди студентов и молодых специалистов и отсутствие
у них заинтересованности. Сказывается также ужесточение
природоохранного законодательства Украине, расширение сети
природно-заповедных объектов высшей категории (природных
заповедников, биосферных заповедников, национальных природных
парков, заказников). Перспективным остается сбор массового
серийного материала по видам, численность которых вынуждены
жестко регулировать (большой баклан, хохотунья, грач и др.) или
гнезда и кладки которых подвержены массовой гибели из-за
стихийных природных бедствий.
Кузьмина Т.И., Денисенко В.Ю.
ФЛУКТУАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ КАК
ИНДИКАТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ООЦИТОВ ЖИВОТНЫХ ПРИ СОЗРЕВАНИИ IN VITRO
Всероссийский научно-исследовательский институт
генетики и разведения сельско-хозяйственных животных,
Санкт-Петербург-Пушкин, Московское шоссе 55а,
prof.kouzmina@mail.ru
Для коммерциализации и интенсификации внедрения
клеточных репродуктивных технологий (КРТ - получение
эмбрионов вне организма из донорских ооцитов, трансплантация
эмбрионов, криоконсервация женских гамет и эмбрионов,
клонирование, трансгенез и др.) в практику животноводства,
необходимо углубленное изучение фундаментальных аспектов
биологии развития (селекция доминантного фолликула, механизмы
фолликулогенеза,
гормональной
регуляции
мейоза,
прогнозирование оплодотворяющей способности сперматозоидов,
репрограммирование хроматина, взаимодействие генов в развитии,
криорезистентность репродуктивных клеток и др.) с привлечением
цитологических, биохимических, молекулярно - генетических
методов.
Успехи
в
исследования
фундаментальных
основ
формирования зрелой яйцеклетки в организме млекопитающих
будут способствовать интенсификации внедрения КРТ в
биомедицину, практику животноводства. Основа КРТ - технологии
экстракорпорального дозревания яйцеклетки, способной к
дальнейшему оплодотворения и нормальному развитию эмбрионов.
Множество факторов, вовлечено в процесс внефолликулярного
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созревания ооцитов, включая состав сред, концентрацию
используемых в качестве
добавок гормонов, газовый и
температурный
режимы,
уровень
профессионализма
эмбриотехнолога и т.д. Начальным этапом технологии созревания
яйцеклеток in vitro является отбор перспективных к завершению
мейотического дозревания ооцитов, выделенных из яичников
животных-доноров. Для культивирования отбирают ооциты с
равномерной по ширине зоной пеллюцида, гомогенной ооплазмой,
окруженных не менее 5-6 слоями клеток кумулюса. Использование
для культивирования ооцитов с такими морфологическими
характеристиками и оптимизация систем дозревания за счет
введения гормональных добавок позволяет получать до 90%
ооцитов на завершающей стадии мейоза – метафазе –II. Однако, при
дальнейшем оплодотворении, число дробящихся зародышей и
процент выхода эмбрионов на стадии бластоцисты снижается
(Kuzmina, 2007). В среднем число эмбрионов на завершающих
стадиях доимплантационного развития составляет от 12 до 30 %%.
В настоящее время усилия исследователей направлены на
разработку
информационных
прижизненных
тестов
прогнозирования потенций донорских ооцитов к дальнейшему
оплодотворению или акцепции ДНК (клонирование, трансгенез) с
последующим развитием интактных, клонированных или
трансгенных эмбрионов. Ранее в наших исследованиях обнаружено,
что в ооцитах коров с признаками дегенерации наблюдается
гипераккумуляция кальция во внутриклеточных депо (Денисенко,
2005).
Выявлена корреляция между концентраций фермента
окислительного фосфорилирования НАДH и количеством
освобожденного
из
внутриклеточных
депо
кальция
в
оплодотворенных и неоплодотворенных ооцитах коров. При
дегенерации тестировали ингибирование освобождения кальция из
внутриклеточных депо в ооцитах на стадии метафазы-II и в двухклеточных эмбрионах. Интенсивность флуоресценции НАДH также
возрастала в дегенерированных ооцитах на стадии метафазы и в
эмбрионах на стадии 2-х клеток. Обнаруженные нами ранее
различия в содержании кальция во внутриклеточных депо
нормальных и с признаками дегенерации ооцитах явились
предпосылкой наших дальнейших экспериментов по разработке
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эффективных методов прогнозирования качества яйцеклеток.
Применение в качестве зонда для прижизненного тестирования
ооцитов бриллиантового кристаллического красителя (brilliant cresyl
blue - BCB) – индикатора активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G6PDH) обеспечивает возможность использования
отобранных клеток для дальнейшего культивирования, их
оплодотворения и получения эмбрионов (Alm, 2005). ВСВ
детерминирует интрацеллюлярную активность G6PDH, которая
играет важную роль в клеточном росте, являясь ключевым
ферментом
пентозофосфатного цикла. Активность фермента
возрастает в растущем ооците, к моменту завершения роста его
активность снижается. В связи с вышеизложенным, нами была
предпринята попытка охарактеризовать популяцию ооцитов коров и
свиней, выделенных из фолликулов разного диаметра по
морфофункциональному состоянию, с учетом ВСВ теста и уровня
содержания кальция во внутриклеточных депо. В наших
исследованиях использовали ВСВ (B-5388, Sigma) в концентрации
26 мкM, при 90 минутной экспозиция (для коров) и 60 минутной для
свиней.
Для проведения ВСВ - теста ооцит-кумулюсные комплексы
отмывали в растворе Дюльбекко с добавлением 0,4 % бычьего
сывороточного альбумина (A-7888; mDPBS), затем подвергали
воздействию BCB. По истечении времени воздействия ооциткумулюсные комплексы отмывали в растворе Дюльбекко дважды,
после чего ооциты оценивали под бинокулярной лупой и разделяли
на две группы: ооциты с голубой окраской цитоплазмы определяли
как ВСВ (+), а ооциты с неокрашенной цитоплазмой, как ВСВ (-).
ВСВ (+) ооциты – клетки, завершившие фазу роста, ВСВ (-) ооциты
- растущие клетки. О содержании кальция во внутриклеточных депо
ооцитов свиней судили по интенсивности флуоресценции
комплекса мембрана-хлортетрациклин-кальций. Перед проведением
измерений ооциты очищали от клеток кумулюса, инкубировали в
течение 5 мин при 37о в инкубационной среде, содержащей 20 мкМ
хлортетрациклина
(Sigma).
Интенсивность
флуоресценции
хлортетрациклин в ооцитах измеряли флуориметрической
установкой в условных единицах (У.Е.), состоящей из
люминесцентного микроскопа, снабженного ртутной лампой
постоянного тока ДРШ - 250 - 3, необходимыми светофильтрами и
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фотометрической насадкой ФМЭЛ - 1А. Спектр возбуждения
комплекса хлортетрациклин - Са2+ - мембрана фиксировали в
области 380 - 400 нм, максимум флуоресценции регистрировали в
области 530 нм. Интенсивность флуоресценции определяли в
условных единицах (У.Е.). В результате мониторинга выявлена
гетерогенность исходной популяции донорских ооцитов свиней и
коров, выделенных из фолликулов разного диаметра (< 3 мм, 3-5
мм, >5 мм) на основе ВСВ диагностики. Обнаружено, что
наибольшее число завершивших фазу роста ооцитов коров и свиней
содержится в фолликулах диаметром 3-5 мм и более 5 мм по
сравнению с фолликулами менее, чем 3 мм ( у коров - 79,3%,
69,23% против 57,8%, Р‹0,01; у свиней – 86%, 86% против 71%,
Р‹0,05, критерий ч-квадрат). Показано, что в ооцитах свиней,
оцененных как ВСВ (+), выделенных из фолликулов разного
диаметра,
интенсивность
флуоресценции
комплекса
хлортетрациклин - Са2+ -мембрана превышает таковую в ВСВ (-)
ооцитах. Так, в ВСВ (+) ооцитах, выделенных из фолликулов
диаметром менее 3 мм, уровень содержания мембрансвязанного
кальция составил 0,79 ± 0,032 У.Е., а в ВСВ (-)ооцитах - 0,60± 0,038
У.Е. (P< 0,001, критерий Стьюдента), в ооцитах, выделенных из
фолликулов 3-5 мм аналогичный показатель в ВСВ (+) ооцитах
определен как 0,86 ± 0,063 У.Е., а в ВСВ (-) ооцитах - 0,67 ± 0,049
У.Е. (P< 0,05, критерий Стьюдента), и, наконец, наибольший
уровень концентрации кальция во внутриклеточных депо ВСВ (+)
ооцитов обнаружен в клетках из фолликулов диаметром более 5мм
- 1,06 ± 0,065 У.Е., в ВСВ (–) ооцитах из фолликулов этого же
диаметра он составил 0,65±0,033 У.Е.(P<0,001, критерий
Стьюдента).
Полученные данные, свидетельствующие о низком уровне
депонированного кальция в ВСВ (-) ооцитах, предполагают высокий
уровень активности синтетических процессов в ооцитах, не
завершивших фазу роста. Таким образом, уровень содержания
кальция во внутриклеточных депо является индикатором
функционального состояния донорских ооцитов животных,
позволяющим тестировать их качество с целью прогнозирования
потенций к формированию зрелой яйцеклетки при созревании in
vitro. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (офи-а
10-04-00389)
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Куранов Б.Д., Нехорошев О.Г.
ООЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКВОРЦА (STURNUS
VULGARIS) В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, 634050, пр. Ленина, 36 e-mail:
Kuranov@seversk.tomsknet.ru, oleg@green.tsu.ru
Исследования проведены в 1986-1990 гг. в окрестностях
г. Томска (56о28ґ N., 84о54ґ E)
и пос. Ломачевка Кемеровской
области (56о08ґ N, 86о50ґ E), расположенном в 120 км от Томска в
юго-восточном направлении В районах исследования доминируют
вторичные осиново-березовые леса с участием хвойных пород. Для
привлечения скворца использовали дощатые искусственные
гнездовья с диаметром летка 50 мм и размерами дна 14х14 см.
Всего промерено 1184 яиц в Томской и 1221 яйцо в Кемеровской
областях. У яиц измеряли длину (L) и максимальный диаметр (В).
Объем яиц определяли по формуле V=0.51*LB2 (Hoyt, 1979).
Индекс округленности вычисляли по формуле: (B/L)*100 (Мянд,
1988). Длина яиц у скворца в томской популяции достоверно
больше, чем в ломачевской, соответственно: 28.6 ± 0.04 мм и 28.4 ±
0.04 мм (p < 0.001). Напротив, максимальный диаметр яиц у птиц в
томской популяции достоверно меньше по сравнению с
ломачевской, соответственно: 20.4 ± 0.02 мм и 20.7 ± 0.02 мм (p <
0.001). Индекс округленности яиц у скворца в окрестностях Томска
составил 71.57 ± 0.10%, тогда как у птиц в окрестностях Ломачевки
– 72.92 ± 0.09% (различия достоверны: p < 0.001). Таким образом,
яйца у скворцов ломачевской популяции имеют более округлую
форму по сравнению с томской группировкой вида. Данное
обстоятельство, возможно, указывает на повышенную долю в
ломачевской популяции скворца особей старших возрастных групп.
Объем яиц у скворца в томской популяции достоверно снижен. По
сравнению с аналогичным показателем у ломачевской популяции,
соответственно: 6114 ± 16 мм3 (4376-8445) и 6192 ± 15 мм3 (45307877). Наблюдаемые различия величины яиц у разных популяций
вида косвенно указывают на более благоприятную трофическую
обстановку в окрестностях пос. Ломачевка в период формирования
яиц и продуцирования кладок. Сопоставление межгодовой
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изменчивости объема яиц у изученных популяций скворца показало,
что значение данного показателя
изменялось синхронно и
однонаправлено (r = 0.7, n = 5). Это позволяет предположить, что
динамика величины яиц в разных группировках вида определялась
общим ходом экологических факторов на обширной территории
юго-восточной части Западной Сибири, в которую входят
обследованные нами участки. Сравнение коэффициентов вариации
изученных оологических показателей (длина, диаметр, индекс
округленности и объем яиц) показало, что ни по одному из них
достоверных межпопуляционных различий не обнаружено.
Сравнительный анализ оологических показателей скворца из
географически удаленных районов юго-восточной части Западной
Сибири показал, что у более юго-восточной популяции вида
снижена длина яиц, увеличен их диаметр и объем, а яйца
характеризуются более округлой формой. В тоже время величина
яиц у изученных популяций скворца в смежные годы менялась
однонаправлено и, вероятно, контролировалась общей для всей
обследованной территории динамикой экологических факторов.
Лебедева Н.В.1,2, Ермолаев А.И.1, Скрылева Л.Ф3.
ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ НА ВЕЛИЧИНУ
КЛАДКИ И ООЛОГИЧЕСКУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОБЧИКА
(FALCO VESPERTINUS L.) В ДОЛИНЕ МАНЫЧА
1
Институт аридных зон Южного научного центра Российской
академии наук, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
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Азовский филиал Мурманского морского биологического
института Кольского научного центра Российской академии
наук, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
3
Мичуринский государственный педагогический институт,
393760, Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, ул. Советская, 274.
Кобчик включен в список редких видов птиц Европы, во
многих странах численность его крайне низка (Tinarelli, 1997;
Sponza et al., 2001; Genoud et al., 2002; Legendre et al., 2006; Palatitz
et al., 2009). В России, Украине и Казахстане численность вида
остается пока относительно высокой благодаря его гнездованию в
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искусственных полезащитных лесонасаждениях (Palatitz et al., 2009).
В долине Маныча и юго-западной Калмыкии вид обычен.
Величина кладки – важный показатель, определяющий успех
размножения популяции. Параметры яйца – во многом
предопределяют качество и судьбу потомства. Таким образом,
изучение факторов, влияющих на изменчивость оологических
показателей, представляет интерес. Особенно важно понимать
механизмы воздействия на виды, уязвимые к меняющейся среде
обитания. Таковыми являются хищные птицы, занимающие высшие
трофические уровни экосистем.
Данные были собраны в весенне-летний период 2009-2010
гг. в районе Кумо-Манычской депрессии, в окрестностях оз. МанычГудило, на базе научно-экспедиционного стационара «Маныч»
Южного научного центра РАН (46○ 28–32ґ с.ш., 42○ 37–40ґ в.д.).
Территория относится к охранной зоне Государственного
природного биосферного заповедника «Ростовский».
Размножение кобчика изучали в четырех колониальных
поселениях грача (Corvus frugilegus L.) в разновозрастных
полезащитных лесополосах, сформированных основным древесным
видом – робинией обыкновенной (Robinia pseudacacia L.). Выборка
составила 61 гнездо: 29 в 2009 году и 32 в 2010 году, в том числе с
полными кладками – 47 (20 и 27 в 2009 и 2010 годах
соответственно). Объем выборки измеренных яиц составил 190 яиц
(89 и 101 в 2009 и 2010 годах соответственно). Часть из них была из
неполных или разоренных кладок, либо из гнезд, где уже были
птенцы. Длину (L) и диаметр яйца (D) измеряли с точностью до 0.1
мм штангенциркулем, яйца взвешивали на электронных весах марки
HL-200 с точностью до 0.1 г. В анализе использовали только вес
ненасиженных яиц. Расчет объема яйца вычисляли по формуле V =
0.51ЧLЧD2 мм3 (Hoyt, 1979). Индекс формы яйца (округленность) –
как Sph=100ЧD/L (Мянд, 1988). Для анализа данных о погодных
флуктуациях в районе исследований были использованы данные о
среднесуточных температурах воздуха и количестве выпавших
осадков для станции Зимовники (Ростовская область), доступные на
Геоинформационном портале ГИС-Ассоциации ООО «Расписание
погоды»: http://www.rp5.ru. Отметим, что эти показатели не дают
точного представления о микроклимате в конкретных биотопах,
однако отражают общую тенденцию изменений погоды в районе
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исследований. Для анализа мы использовали среднесуточные
температуры (°С), а также суммы осадков (мм), вычисленные для
каждой декады с 1 января по 30 июня. Индекс аридности вычисляли
по Э. де Мартонну IA=R/(t + 10), где R — годовая (или месячная)
сумма осадков в сантиметрах и t — средняя годовая (месячная)
температура в °С. Фенологические даты были закодированы
порядковым номером дня года (1=1 января). Статистическая
обработка материала осуществлена общепринятыми методами.
Погодные условия до и во время периода размножения
соколов отличались в разные годы исследований. Зима 2010 года
была более суровой по сравнению с 2009 годом: средние
температуры января-февраля составили -5.6 и -3.4 °С
соответственно. В 2009 году май был холоднее и суше по
сравнению с 2010 годом (средние температуры составили 13.0 и
15.9 °С; количество осадков – 105.5 и 191.6 мм соответственно). С
января по июнь (включительно) 2009 года выпало 240.7 мм осадков,
а за этот же период 2010 года – 450.3 мм, т.е. почти годовая норма.
Анализ индекса аридности для каждого из первых шести месяцев
года показал, что первое полугодие 2009 года было более
засушливым (IA=0.82±0.33, n=6) по сравнению с 2010 годом
(IA=0.30±0.07, n=6).
Средняя дата откладки первого яйца в 2009 году составила
135.4 (15 мая) ± 0.5 (n=29), в 2010 – 142,7 (23 мая) ± 0.7 (n=20).
Таким образом, кобчик в 2010 году позже приступил к откладке яиц.
Различия в распределениях дат откладки первых яиц в разные годы
были достоверны (M-W =5.35, df=29+20, P<0.0001). Величина
полной кладки кобчика составляла 3-5 яиц. Различия в величине
полных кладок по годам были недостоверны. Однако можно
отметить, что в 2009 году в кладках кобчика было по 3-5 яиц, а в
2010 – лишь по 3-4. Между датой откладки первого яйца и
величиной кладки в 2009 году выявлена достоверная отрицательная
сильная корреляция (r=-0.80, n=20, P<0.05). Для выборки 2010 года
такая зависимость оказалась недостоверной, тогда как для
объединенной совокупности 2009 и 2010 годов отрицательная
умеренная корреляция была существенна (r=- 0.42, n=34, P<0.05).
Длина, диаметр и вес яиц кобчика связаны умеренной или
сильными положительными взаимосвязями с их объемом (r=0.68,
n=190; r=0.93, n=190; r=0.84, n=39 соответственно, P<0.05). Вес
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яйца также положительно коррелировал с его диаметром (r=0.64,
n=39, P<0.05). Отрицательная умеренная корреляция отмечена для
даты откладки и веса яйца (r=-0.42, n=27, P<0.05) в 2009 году. Для
других характеристик яйца (длины, диаметра и объема) достоверная
взаимосвязь с датой откладки у кобчика в 2009 году не была
обнаружена.
Выборка яиц 2010 году была небольшой (n=12), в связи с
этим корреляции между упомянутыми выше показателями были
недостоверными. Средние значения и дисперсии диаметра, объема и
индекса округлости яиц различались по годам несущественно. В то
время как соответствующие статистики длины яйца достоверно
варьировали в разные годы (t=2.36, df=188, P=0.0192; F=1.55,
P=0.0368). Средняя длина яиц и размах ее изменчивости у кобчика
были больше в 2010 году ((36.8 ± 0.2) мм, n=101) по сравнению с
2009 годом ((36.2 ± 0.2) мм, n=89). Яйца кобчика весили в среднем
больше, а изменчивость их веса также была существенно выше в
2010 году (t=7.20, df=37, P<0.00011; F=5.63, P=0.0046): (18.6±0.1) г
– по сравнению с 2009 годом (15.9±0.2) г.
Таким образом, можно сделать вывод, что кобчик уязвим к
погодным флуктуациям, поскольку сроки размножения могут
существенно смещаться, а размер кладки уменьшаться при
неблагоприятных условиях. Анализ репродуктивных характеристик
двух видов соколов показал, что при равных условиях в тех же
самых местообитаниях более чувствительным видом по сравнению
с обыкновенной пустельгой (Falco tinnunculus L.) является кобчик
(Лебедева и др., 2011). Чувствительность кобчика может быть
дополнительным негативным обстоятельством для вида в период
климатических перестроек в условиях катастрофического снижения
его численности на большей части ареала.
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Лебедь Е.А.
МОТИВ МИРОВОГО ЯЙЦА В МИФОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ ВОСТОКА
Сумской государственный педагогический университет им. А.С.
Макаренко, ул. Роменская 87, Сумы 40002 squeet@mail.ru
Мировое (космическое) яйцо – мифопоэтический символ,
широко распространенный во многих мифологических и
философских традициях: от Египта до Японии, от угро-финнов до
славян, от древних греков до африканских племен. Символику
космического яйца можно обнаружить в орфизме, пифагореизме,
неоплатонизме, в европейской и китайской алхимии. Поскольку
сфера или овоид – форма сугубо внутренняя, Космическое яйцо
символически отождествляется с пещерой, а через нее – с полостью
человеческого сердца (тема кордоцентризма звучит как в
отечественной, так и в восточных философиях) (Лебедь, 1998). В
данном сообщении я ограничусь рассмотрением мотива Мирового
яйца в трех автохтонных мифологических системах Древнего
Востока, связанных, тем не менее, преемством.
Индия. Индийской мифологии в нашем – европейском –
понимании не существует. Во-первых, в Индии господствующим
всегда было представление о цикличности всего сущего («миф о
вечном возвращении» по М. Элиаде), что по-иному воспринимается
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сознанием, привыкшем к парадигме линейности, необратимости и
однонаправленности времени. Это, в свою очередь, противоречит
историчности в нашем привычном восприятии реальности. Вовторых, в индийской мифологии никогда не было единого
космогонического мифа: там все версии равноправны. В ведийской,
как наиболее ранней традиции, речь идет, скорее, о фрагментах,
мотивах-предикатах или даже о названиях-клише мифов без их
дискурсивно-логического изложения, поскольку риши и их
аудитория знали мифы наизусть, и каждый миф воспринимался в
качестве сакрального прототипа божественного деяния. Один из
важнейших сюжетов отдаленно напоминает интересующий нас
мотив яйца. Речь идет о некоем добытийном состоянии мира – о
космических водах как олицетворении хаоса, несущих в себе
зародыш жизни. В виде кома земли этот зародыш поднимается на
поверхность вод, образуя мировую гору. Выдающийся голландский
индолог Ф.Б.Я. Кѐйпер (1986) назвал это состояние становления
бытия «стадией недифференцированного единства», что можно
трактовать как «слабую версию» Мирового яйца. В знаменитом 129
гимне Х мандалы «Ригведы» космогонический процесс мистичен в
своем основании, поэтому в принципе непознаваем (Ригведа, 1999).
Мотив Великого яйца связан с деяниями Ишвары – ипостаси Бога
как активного начала в мире, отличного от самого мира. Как
демиург Вселенной, Ишвара разрушает все миры, чтобы таким
образом дать отдых всем живым существам перед сменой
очередного цикла. В это время прекращается действие кармических
сил, а все материальные образования распадаются до элементарных
атомов (ану). Далее Ишвара побуждает атомы к соединению, в
результате чего постепенно формируется Золотое космическое яйцо
– маханда. В яйце находится четырехликий Брахма, который снова,
по поручению Ишвары, создает живых существ, а также институт
четырех варн (сословий) (Прашастапада, 2005). Согласно ведийской
мифологии, яйцо плавает на космических водах, а после того, как
Пуруша (Первочеловек) раскалывает его, из верхней его половинки
образуется небо, из нижней – земля, а между ними – срединное
пространство. В Чхандогья упанишаде натуралистически
конкретизируются порождения компонентов мира: «В начале этот
мир был несуществующим. Он стал существующим. Он стал расти.
Он превратился в яйцо. Оно лежало в продолжение года. Оно
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раскололось. Из двух половин скорлупы яйца одна была
серебряной, другая – золотой. Серебряная половина – эта земля,
золотая – небо, внешняя оболочка – горы, внутренняя оболочка –
облака и туман, сосуды – реки, жидкость в зародыше – океан»
(Упанишады, 1992). В пуранах (канонических текстах индуизма)
Пракрити (природа, одно из двух первоначал Вселенной,
являющееся одновременно первоматерией, действующей причиной
и началом целеполагания), как «непроявленное», отождествляется с
Великим яйцом, в коем содержатся континенты, океаны и прочие
реалии индуистской космографии (Шохин, 2009).
Китай. Подобно индийской, китайская мифология также
нуждается в реконструкции. Юань Кэ когда-то пытался представить
ее в систематическом виде, как это было у античных мифографов,
но этот опыт оказался настолько новаторским, насколько же и
неудачным. Сам Юань Кэ при реконструкции мифов пользовался
мифическими предикатами, используя множество разрозненных
источников (Юань Кэ, 1987). Ссылаясь на Сюй Чженя (III в. н.э.),
он, в частности, пишет о состоянии первоначального единства неба
и земли, когда вселенная представляла сплошной хаос и по форме
напоминала огромное куриное яйцо, в котором «зародился»
первопредок китайцев (хань) Паньгу. Этот персонаж, поверим мифу,
проспал в яйце восемнадцать тысяч лет, а проснувшись ужаснулся
черному и липкому мраку, окружавшему его. В тоске Паньгу
хватает топор (не следует задавать вопросы мифу, откуда он там
взялся) и раскалывает яйцо. Далее следует стандартное
космогоническое отделение (по индийскому сценарию) светлого и
чистого – неба от грязного и темного – земли. Паньгу, опасаясь
возвращения мира к предшествующему хаотическому состоянию,
уперся ногами в землю и подпер головой небо. Так и стоял он
неведомо сколько, изменяясь вместе с ними. Философский вариант
древнекитайского сквозного космогонического мифа также
повествует о сотворении мира из нерасчлененного единства – хаоса
(хунь дунь), который оформился в мироздание благодаря
миротворительному действию двух универсальных гармонических
ипостасей «пневмы» ци – инь и ян, в свою очередь рожденных
«Великим пределом» (тай цзи). В результате
этого
космогонического акта и появилось многообразие «всей тьмы
вещей». Предполагается, что популярное ныне графическое
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изображение тай цзи, выражающего идею предельного состояния
бытия, в виде монады, т.е. двух полярных – темного и светлого –
зародышей (резвящихся «рыбок»), соединенных в круге, получило
распространение только в VII-VIII вв. под влиянием буддийских
мандал (Кобзев, 1994). Основное распространение мандалы, как
симметричные символические чертежи бытия-в-мире, имели в
тантрической йоге буддизма и индуизма. Как графически, так и
символически, эту китайскую монаду можно рассматривать в
качестве «Мирового яйца».
Япония. Примордиальное состояние описано в японских
источниках («Нихонги» – «Анналы Японии», 720 г.) по китайским
образцам: ипостаси мужского и женского начал (Ин и Ё=Инь и Ян в
Китае) образовали нечто яйцеобразное, и, следовательно,
хаотическое. Вскоре эта масса, напоминающая птичье яйцо
пробудилась к жизни и разделилась, образовав, как и в китайском
варианте мифа, небеса и землю. Нечто таинственное, подобное
тростниковому побегу, проросло между двумя половинками яйца и
дало начало божеству-одиночке Куни-но-токотати-но микото
(«бог, навечно утвердившийся на земле») (Пинус, 1991). Резюмируя
изложенный материал, можно констатировать следующее: мотив
Космического яйца – это символическое сведение потенций сущего
к Единому и выведение сущего из Единого. Кроме того,
практически во всех системах и традициях явно просматривается
двуступенчатая стадиальность космогенеза – наличие исходного
недифференцированного состояния мира, выразившегося в мотиве
Мирового яйца и космоса множества вещей и существ.
Нерасчлененное единство воспринимается как хаос, т.е. как
неисчерпаемое разнообразие всех мировых потенций, хаотический
порядок простоты, движущийся к благому порядку «цветущей
сложности». Разделение яйца (демиургом или первочеловеком) есть
космогонический акт, приводящий три основные факторы бытия к
устойчиво-динамической функциональности: функция неба –
порождающее движение, функция земли – твердое основание,
функция человека, следующего небу и земле (природе в узком
смысле слова), как в китайской культуре – мудрое и гармоничное
обеспечение организованных форм жизни. Так самодостаточная
система – мир ab ovo – функционирует по имманентно присущим ей
законам: «все идет, как надо» («Люйши чунцю»).
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Проводившееся исследование в период 2005-2011 гг. в
Брянском и Стародубском районах Брянской области выявило
серьѐзные различия оологоморфологических показателей некоторых
видов птиц. На подвергшихся радиоактивному загрязнению
территориях мной было проведено изучение действия радиации на
окраску скорлупы птичьих яиц, которое выявило определѐнную
зависимость между изменением оологических показателей и
повышенным радиационным фоном. Многие кладки, собранные на
участках с концентрацией Cs-137 более от 5-15/Ku (Стародубский
район) разительно отличались от кладок, собранных в районах с
концентрацией данного радионуклида менее чем в 1/Ku (Брянский
район). Основная часть яиц, собранных в районах наиболее
подвергшихся радиоактивному загрязнению, имели более тонкую
скорлупу, а также характеризовались весомым отсутствием
красящих пигментов, что подтверждалось менее густой
крапчатостью кладок. При этом стоит отметить, что наиболее
важным
показателем
характеризующим
присутствие
«нестандартных кладок», явился общий фон скорлупы. Учитывая
серьѐзную вариабельность кладок некоторых видов птиц, и в
особенности сорокопута-жулана Lanius collurio (Кныш, 1993), в
исследовании не всегда учитывался лишь фактор более или менее
крапчатых яиц, а за основу было взято изучение фона кладок. При
этом, для некоторого числа видов, например для зеленушки Chloris
chloris вариабельность фона яиц не имеет места в принципе,
поэтому для таких видов, было решено исследовать крапчатость, и
густоту венчика на тупом конце яиц. Отталкиваясь от литературных
данных, следует сказать, что окраска яиц у птиц формируется в
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результате отложения пигментов в различных слоях скорлупы при
прохождении яйца через маточный отдел яйцевода. Разнообразие
окраски обусловлено в основном сочетанием двух пигментов:
биливердина (синий, зелѐный) и протопорфирина (варьирует от
жѐлтого до красного) (Tammes, 1964). Оба пигмента образуются из
гемоглобина кровяных клеток. Протопорфирин откладывается
преимущественно в поверхностном слое, тогда как биливердин
нередко распределяется равномерно по всем слоям скорлупы. Но
биливердин не только пигмент, это - также антиокислитель,
используемый телом, чтобы предотвратить клеточное повреждение.
Отмечено наличие прямой связи между низкими концентрациями
биливердина и возможностями птиц выживания. (Moreno et all,
2004) Ооморфологические показатели находят своѐ применение в
системе биологического мониторинга.
В исследовании, было изучено порядка 76 гнѐзд 8 видов птиц.
Проводился стандартный, маршрутный учѐт гнѐзд, с обследованием
и описанием кладок. Учитывая, что наибольшее загрязнение
характерно для птиц в сезон гнездования и у оседлых видов, в
исследование были включены в основном первые кладки, поскольку
динамическое равновесие обмена радионуклидов в организме
достигается через 4-7 и 17-34 сут после прилѐта птиц на
загрязнѐнный участок (Гащак и др., 2008). Изменение загрязнения в
течение года отражает сезонные и кратковременные перемены в
диете и поведении птиц. В перечень видов входят: чѐрный дрозд
Turdus merula, зеленушка Chloris chloris, коноплянка Acanhis
cannabina, зяблик Fringilla coelebs, камышовая овсянка Emberiza
schoeniсlus, лесной конѐк Anthus trivialis, сорокопут-жулан Lanius
collurio. Оологический анализ окраса скорлупы проводился лишь на
свежих кладках (чисто аномальный окрас, т.е. цианистые яйца в
единичных случаях, не учитывался). При этом удалось установить
определѐнную закономерность, в распределении вариабельности
кладок на загрязнѐнных и сравнительно чистых территориях у тех
видов, которые в силу своих индивидуальных особенностей не
могут быть включены в список видов «утративших или потерявших
окрас скорлупы яиц в кладках вследствие радиоактивного
загрязнения». Для таких видов, как зяблик Fringilla coelebs и лесной
конѐк Anthus trivialis, был осуществлѐн сравнительный анализ
порядка 34 кладок (по две вариации окраса для каждого вида) и
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выявлено следующее обстоятельство: в районе с наибольшим
загрязнением, в значительной степени преобладают кладки голубого
цвета (порядка 70%), а вот в наиболее чистом районе преобладали
кладки красного цвета (свыше 80%). Подобная ситуация и у
лесного конька: кладки красно-коричневого цвета попадались в
загрязнѐнном районе более часто, чем серые, при этом важно
отметить, что никаких других вариаций не было обнаружено (хотя
обычно вариабельность кладок яиц лесного конька значительна
(Михеев, 1975).
Поскольку для компенсации воздействий
ионизирующего излучения в организме начинают вырабатываются
вышеупомянутые антиоксиданты, можно сделать вывод о том, что
наличие голубых кладок в большинстве случаев и является тем
самым индикатором загрязнения, который говорит о формировании
определѐнной приспособленности у птиц. Однако ситуация
достаточно двойственная и многогранная: с одной стороны мы
видим не утрату, а лишь укрепление оологических показателей
(относительно антиоксиданта биливердина, который скорее всего и
является основным барьерным механизмом в организме птиц), а с
другой наблюдаем ухудшение показателей птичьих яиц на
загрязнѐнных участках (изменение фона яйца, уменьшение
крапчатости яиц, что говорит о пагубном воздействии, и
уменьшении выработки протопорфина). Изменение цвета фона
скорлупы, особенно резко было выявлено у сорокопута-жулана
Lanius collurio: свыше 70-80% кладок, найденных на территории с
повышенным радиационным фоном отличались практически чисто
белой скорлупой и достаточно блеклыми венчиками из крапин, при
том что в гнѐздах особей обитающих на «чистой» территории,
практически в 100% случаев, находились кладки с крайне высоким
уровнем протопорфина (об этом говорил чрезмерно рыже-красный
цвет скорлупы, и сочный цвет крапинок). Подобная ситуация
наблюдается и среди вьюрковых птиц. На основании полученных
данных, можно отметить определѐнную закономерность в
изменении и закреплении вариабельности кладок на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению. При этом следует
сказать, что, несмотря на имеющиеся данные, необходимы
дополнительные исследования, которые позволили бы окончательно
установить все механизмы формирования и выявления подобных
тенденций.
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Черный дрозд начал осваивать города с начала XIX
столетия. Городские популяции, сформировавшиеся в Западной
Европе, имеют ряд отличий от природных (Luniak, Mulsow, 1988). В
условиях Калининграда для городской популяции черного дрозда
отмечен широкий спектр мест гнездования, более высокая
плотность городской популяции по сравнению с природной,
удлинение сезона размножения, использование при строительстве
гнезд материалов антропогенного происхождения, равнодушие к
человеку, гнездование в центре города и широкое распространение
по территории города (Лыков, 2009).
Целью работы стало изучение оологических параметров
черного дрозда на территории крупного города Калининграда на
участках с различным уровнем антропогенной трансформации.
Материал был собран на территории Калининграда в период
с 1994 по 2007 гг. Каждое жилое гнездо подробно описывалось и по
возможности, регулярно контролировалось. Ооморфологические
измерения проводили штангенциркулем с точностью до 0,1 мм.
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Форма яиц (индекс округленности) вычислялась как диаметр яйца
(B) x 100/ длину (L), а их объем по формуле V=0,51 x L x B2 (Мянд,
1988).
Для выявления возможных различий в оологических
характеристиках черного дрозда, весь город в пределах своих
административных границ был разделен на три условные зоны:
центральная часть, срединная зона и окраина. Каждая выделенная
зона имела разный уровень антропогенной трансформации
(сильный, средний, слабый). В центральную часть города вошли
парки с большой рекреационной нагрузкой, скверы и другие сильно
трансформированные зеленые насаждения в районе 5-9-ти этажной
застройки, в территорию срединной зоны – лесопарки, зеленые
насаждения
среди малоэтажной застройки. К окраине были
отнесены крупные лиственные и смешанные леса на периферии
города, в большинстве случаев административно находящихся на
стыке с границей области, а также луга с группами деревьев и
кустарников на окраине. В общей сложности измерено 221 яйцо, из
них в центральной части города – 48, в срединной зоне – 140 и на
окраине – 33 яйца. В целом по городу размеры яиц черного дрозда:
25,8-33,1 х 19,9-23,3 мм (в среднем 29,43 ± 0,10 х 21,40 ± 0,05; CV
по длине = 4,9%, CV по ширине = 3,3%), индекс округленности –
63,99-81,89% (в среднем 72,87 ± 0,25; CV=5,1%), объем яиц – 5,518,78 мл (в среднем 6,89 ± 0,04; CV=9,2%). Размеры яиц в
центральной части города: 26,5-31,5 х 19,9-22,7 мм (в среднем 28,94
± 0,18 х 21,12 ± 0,10; CV по длине = 4,4%, CV по ширине = 3,3%),
индекс округленности – 63,99-81,89% (в среднем 73,11 ± 0,58;
CV=5,5%), объем яиц – 5,99-8,28 мл (в среднем 6,59 ± 0,08;
CV=8,1%). Размеры яиц в срединной зоне: 27,0-33,1 х 19,9-23,0 мм
(в среднем 29,80 ± 0,12 х 21,54 ± 0,06; CV по длине = 4,7%, CV по
ширине = 3,0%), индекс округленности – 64,20-80,07% (в среднем
72,41 ± 0,30; CV=4,9%), объем яиц – 5,73-8,78 мл (в среднем 7,06 ±
0,05; CV=8,6%). Размеры яиц на окраине города: 25,8-30,6 х 20,023,3 мм (в среднем 28,56 ± 0,21 х 21,24 ± 0,13; CV по длине = 4,2%,
CV по ширине = 3,5%), индекс округленности – 67,87-81,18% (в
среднем 74,75 ± 0,60; CV=4,6%), объем яиц – 5,51-7,95 мл (в
среднем 6,58 ± 0,10; CV=9,1%). Сравнение отдельных оологических
характеристик черного дрозда в разных выделенных зонах города
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показало некоторые закономерности. Длина, ширина и объем яиц
достоверно больше в срединной зоне, чем в центральной части
города и на окраине. Различия достоверны в центральной части
города и срединной зоне, а также в срединной зоне и на окраине по
длине (t=3,98, p<0,001; t=5,12, p<0,001), ширине (t=3,59, p<0,001;
t=2,10; p<0,05) и объему (t=5,00, p<0,001; t=4,29, p<0,001). Индекс
округленности достоверно больше на окраине, чем в срединной зоне
(t=3,49; p<0,001). По всем ооморфологическим показателям
достоверных различий между центральной частью города и
окраиной не выявлено. В целом наиболее вариабелен объем яйца,
наименее – диаметр. Наибольшая величина изменчивости выявлена
на окраине по ширине и объему яиц, по количественным признакам,
которые С.М. Климов (2003) относит к наиболее важным.
Из литературы известно, что существует связь трофического
качества биотопа с величиной яиц (Мянд, 1988; Венгеров, 2001;
Климов, 2003 и др.). При сравнении ооморфологических признаков
четырех видов из городского лесопарка и леса отдельные параметры
у зяблика, певчего дрозда и сороки в лесопарке оказались
достоверно меньше, а у обыкновенного скворца – больше при таком
же уровне статистической значимости. Для зяблика это может
означать ухудшение экологических условий, а для скворца –
улучшение условий питания (Венгеров, 1992). В Калининграде
наиболее благоприятные экологические условия для черного дрозда,
видимо, сложились в срединной зоне города, где средние
ооморфологические
параметры
максимальны,
а
менее
благоприятные – в центральной части города и на окраине. По
данным литературы, яйца из гнезд черного дрозда в селитебной зоне
Кисловодска оказались крупнее (p<0,001), чем в биотопах с
меньшей антропогенной нагрузкой (Тельпова, 2006).
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ОСОБЕННОСТИ ИНКУБАЦИИ У ПТИЦ-НОРНИКОВ
1
Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева
2
Московский педагогический государственный университет
Гнездование в норах широко распространено в классе птиц.
Норники  естественная экологическая группировка птиц, куда
входят представители 41 семейства и 160 родов современных птиц.
Эволюция гнезд и строящих их птиц шла параллельно. Для
открытых гнезд характерны частые и довольно сильные колебания
температурного режима, которые в течение длительного
исторического
развития
стали
необходимым
условием
оптимального развития эмбрионов (Рольник, 1957).
В открытых гнездах для охлаждения кладки самка на некоторое
время оставляет гнездо. При плотном насиживании (например, в
хорошо вентилируемых гнездах славок) охлаждается только нижняя
сторона яиц (Поливанов, 1981). Последний способ инкубации, повидимому, наиболее совершенный. Во всяком случае, у таких
открытогнездящихся птиц срок насиживания сокращен более чем на
10% по сравнению с видами, строящими теплые гнезда
(Благосклонов, 1969).
У
норников
наблюдается
обратная
особенность:
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температурный режим в их гнездах более постоянен и кладки
меньше подвергаются охлаждению. Это особенно важно, когда в
них много яиц. Температура тела наседок более или менее
одинакова, отдача тепла телом насиживающей птицы своей кладке
зависит от ее объема по отношению к размерам птицы. У
зимородка масса кладки составляет почти 100% от массы тела
птицы, у золотистой щурки - в среднем 92%.
При нагревании такой массы яиц на 1˚С, тело наседки
охлаждается почти на 1,5˚С (Поливанов, 1981). Это требует
высокого уровня теплопродукции и хороших термоизолирующих
свойств гнезда. Последнему весьма содействует его расположение в
укрытии. Отсюда понятна общеизвестная высокая «плотность»
насиживания у облигатных норников.
Ракшеобразные
(сизоворонки,
зимородки,
щурки)
насиживают кладку, почти не покидая ее. Но если температура
воздуха поднимается до 40˚С и более, то птицы оставляют кладку
на продолжительный срок. Так поступают многие виды,
гнездящиеся в тропиках (Дольник, 1995). У птиц-норников,
инкубирующих яйца на теплоемких основаниях (песок, земля),
развился ритуал смены партнеров (Константинов, Маловичко,
1998). Быстрая смена партнеров не позволяет остыть яйцам или
прогретому участку субстрата под ними. Другой путь сохранения
энергетического баланса наседки, предотвращения расхода энергии
на повторные разогревы кладки – это кормление самцом самки
(Дольник, 1995). Данный прием широко распространен у
ракшеобразных. По мнению В.Р. Дольника (1995), как
ритуализированная смена полов при насиживании, так и кормление
самцом самки сокращают расход продуктивной энергии при
инкубации, поскольку исключают или уменьшают ее расход на
повторные разогревы кладок. В связи с этим температура в гнезде у
птиц-норников весьма высока и постоянна.
Наибольшим постоянством температуры в гнезде обладает
нора береговой ласточки, так как в ней есть еще и подстилка.
Поэтому береговушки могут не столь интенсивно насиживать яйца
и обогревать птенцов, улетая кормиться на длительный срок.
Видимо, с особенностями инкубации яиц связан и оптимальный
размер гнездового укрытия.

284

Режим насиживания без периодического охлаждения кладки
приводит к медленному развитию эмбрионов и увеличению
длительности инкубации. У дуплогнездников – большой синицы и
мухоловки-пеструшки –14 дней (Мануилова, 1962); у береговой
ласточки – 16 дней, а у щурки, зимородка – 20 дней. При этом
существенно, что длительный инкубационный период приводит к
вылуплению менее развитых птенцов, а число неразвившихся яиц у
облигатных норников, как правило, выше, чем у мелких птиц,
гнездящихся открыто.
Следовательно,
эмбриональное
развитие
птиц,
поселяющихся в норах, более длительно и менее совершенно, чем у
открытогнездящихся видов, особенно у тех, которые обладают
укороченным периодом инкубации.
О. Хейнрот (1947) считает, что «очень длительный период
насиживания, который связан обычно с медленным развитием
птенцов, можно рассматривать как нечто первоначальное,
исходное». Но, помимо того, он указывает, что «длительное
насиживание имеют все виды, которые гнездятся защищенно от
непогоды и от всевозможных врагов, то есть дуплогнездники,
норники и птицы, гнездящиеся на островах. Но там, где гнездо
окружено всевозможными опасностями, срок развития как в яйце,
так и при вылуплении из него должен быть по возможности
сокращен».
Характер инкубации яиц и развития эмбрионов у норников
тесно связан с другими чертами их биологии. Поэтому степень
прогрессивности описываемых адаптаций оценивать надо весьма
осторожно, рассматривая их в комплексе с другими
экологическими, поведенческими и, возможно, морфологическими
адаптациями к закрытому гнездованию. Так, невозможен переход к
открытому гнездованию специализированных норников, как и
дуплогнездников, даже при самом остром гнездовом дефиците.
Поэтому переходы от открытого гнездования к закрытому и обратно
– процессы эволюционно длительные и, видимо, постепенные
(Поливанов, 1981).
Показательны и особенности окраски яиц. У первичных
норников яйца всегда белого цвета, как и у многих первичных
дуплогнездников. У вторичных норников яйца почти всегда
окрашены. В литературе широко обсуждаются вопросы окраски яиц
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закрытогнездящихся видов, как показатель времени освоения того
или иного способа гнездования (Познанин, 1948 Makatsch, 1952).
Закрытое гнездование накладывает резкий отпечаток на
окраску яиц, строение птенцов, а также на характер роста
закрытогнездящихся видов (Познанин, 1948 Болотников,
Каменский, 1970 Гофман, Познанин, 1963 Маловичко,
Константинов, 2000; Fry, 1984 и др.), что особенно резко выражено
у типичных норников.
У первичных норников сохраняется исходная округлая
форма яйца, а окраска скорлупы отсутствует. У вторичных
норников яйца сохраняют каплевидную форму, характерную для
открытогнездящихся птиц, а степень потери пигментации скорлупы
свидетельствует о длительности их норничества.
Как ни разнообразны представители этой группы и экология
разных видов – важнейшая объединяющая их черта – использование
нор для размножения. Адаптации к гнездованию в норах более
сложные, чем может показаться на первый взгляд. Они связаны с
характером инкубации яиц и особенностями развития птенцов и
рядом экологических приспособлений.
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Містрюкова Л.М.
БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗМНОЖЕННЯ ПТАХІВ У
ПРИРОДІ
Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини, м. Умань, вул. Садова 2
Сьогодні на високих міжнародних форумах визначається, що
в Україні збереглися такі недоторкані куточки природи і таке
багатство видів тварин та рослин, які вже не знайдеш у довкіллі
найбільш індустріально розвинутих західноєвропейських країн. В
урядових і громадських колах багатьох держав велика зараз увага
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приділяється збереженню природної спадщини і поліпшенню її
стану. На території нашої держави мешкає біля 750 видів хребетних
тварин, серед яких більше 400 видів птахи. Птахи в різні пори року
оточують нас всюди: в лісах і на полях, на луках і біля водойм, у
містах і селах, в парках і скверах. Вони не тільки виконують
важливу роботу по знищенню різноманітних шкідливих комах, чим
захищають зелені рослини, але постійно підіймають нам настрій
різноманіттям барв оперення, поведінкою, співом.
Життя птахів надзвичайно складне, воно складається з
багатьох циклів та окремих періодів, для кожного з яких притаманні
нові риси поведінки самих птахів. Практично життя птахів
починається з яйця, з його ембріонального розвитку, який звичайно
в природі обумовлюється виключно складними умовами, бо
залежить і від поганих умов, і від поведінки птахів-батьків, і від
постійного впливу різних антропічних факторів (Коваль, 1990). В
цілому життєвий період птахів має такі основні цикли:
ембріональний розвиток; вилуплювання; гніздовий період; виліт із
гнізда; білягніздовий період; період післягніздових місцевих
міграцій; підготовка до осіннього відльоту; осінній відліт; зимівля;
весняний приліт; розбивка на пари; влаштування гнізд; яйцекладка;
насиджування; турбота про потомство після вилуплення пташенят
та їх вильоту із гнізд.
Всі ці процеси широко висвітлюються в орнітологічній
літературі, але, безумовно, досліджені не повністю. Період
розмноження у птахів припадає на той час, коли настають
сприятливі погодні умови і є достатня кількість їжі. Під час
линяння, що передує шлюбному періоду, може змінюватись
забарвлення оперення птахів: воно стає яскравим (зазвичай, у
самців). Самці багатьох видів займають так звану гніздову
територію, придатну для виведення пташенят. Голосним співом
вони приваблюють самок. Часто шлюбний спів самців
супроводжується і характерною поведінкою. Так, у глухарів самці
демонструють характерні пози: вони ходять по землі, розпустивши
хвіст та крила, і видають особливі звуки. А самці тетеруків
влаштовують своєрідні турніри: вони б'ються один з одним,
визначаючи переможця. Журавлі влаштовують граціозні шлюбні
танці (Коваль, 1990).
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Спостереження за розмноженням птахів слід починати з
моменту появи їх на місцях гніздування і проводити систематично
до вильоту молоді з гнізда. Перший етап періоду розмноження
починається з того, що птахи займають гніздові території. Великі
хижі птахи (орли, соколи) селяться на ділянках іноді в кілька
квадратних кілометрів, дрібні співочі птахи (кропив‘янки,
очеретянки) – на ділянках кілька десятків, а іноді навіть менше
десяти квадратних метрів. Птахи дуже енергійно захищають свою
гніздову ділянку від інших тварин, навіть особин свого виду,
нерідко вступаючи з ними в жорстокі бійки (Коваль, 1990). Кожний
птах обирає для гнізда місце, що відповідає його екологічним
особливостям, які склалися в процесі історичного розвитку виду.
Такий „консерватизм‖ у виборі місця з біологічного погляду
корисний для існування виду, бо забезпечує виводок кормовою
базою і певним захистом.
Проводячи спостереження в період насиджування, треба
також виявити, як саме птах живиться в цей час: літає сам на
годівлю чи його годує другий; якщо годує, то чим саме і як часто.
Це також може допомогти в разі потреби штучно створити для
насиджуючого птаха сприятливі умови. Через деякий час,
визначений для кожного виду, починається вилуплення пташенят.
Це найвідповідальніший період у житті птахів. У цей час вони
залишають гнізда лише в разі сильної небезпеки. У більшості
дрібних птахів пташенята виходять з яєць майже одночасно, з
невеликими інтервалами. У великих хижих птахів цей період
розтягується, бо яйця вони відкладають з досить великими
проміжками часу, і останнє яйце закінчує свій розвиток значно
пізніше, ніж перше. Тому часто пташенята в гнізді помітно
різняться розмірами і розвитком.
Дуже цікаво спостерігати поведінку пташенят у гнізді: хто з
них найактивніший, як ставиться до своїх „братів‖ і „сестер‖, як
поводять себе, коли прилітають батьки з кормом. Своїми
спостереженнями ми встановили, що більшість старих птахів
селяться в своїх торішніх гніздах, які ремонтують або відбудовують.
Під час насиджування у більшості птахів розвивається на нижньому
боці тіла так звана "насідна пляма" - гола ділянка шкіри, на якій
випадає пір'я, а шкіра змінюється. Сідаючи на яйця і доторкуючись
до них голою шкірою, птах підтримує в гнізді сталу, досить високу
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температуру, трохи вищу від температури тіла. Під час
насиджування, особливо в перші дні, деякі птахи щодня злітають з
гнізда підживитися. Підготовка до розмноження виражається в
розбивці птахів на пари і в занятті певної території для гніздування.
Розбиття на пари, хоча б дуже короткочасні, у птахів
супроводжується своєрідною поведінкою - шлюбними іграми, або
токуванням, що стимулює статеве збудження. Токування
виражається у прийнятті птахом своєрідних положень тіла, в
особливих рухах, в розгортанні і роздуванні оперення, в своєрідних
звуках, а у деяких (полігамних) птахів і в бійках. Спів вельми
характерний для птахів у шлюбний період. Більшість співає
голосовими зв'язками, але деякі використовують для цього й інші
органи. Для птахів характерні різноманітні форми шлюбних
відносин. Більшості видам властива сувора моногамія, при якій
шлюбний союз укладається або на період розмноження, або на все
життя. Останнє характерно для великих хижаків, чапель, лелек,
журавлів, лебедів, гусей і казарок. Іноді, навпаки, відбувається зміна
партнера навіть в середині гніздового сезону, між першою і другою
кладками. Найчастіше це викликано зовнішніми чинниками, а не
особистою неприязню птахів. Так, хатній горобець в умовах гострої
конкуренції з гніздом шпака і чорним стрижом змушений змінювати
місце гніздування (Містрюкова, 2001).
У хатніх горобців сталість пар визначається не
прихильністю птахів один до одного, а високим ступенем їх
територіалізму. Коли територія втрачається, самка може кинути
свого партнера і перейти до іншого, який має територію. Це
супроводжується жорстокими бійками, в яких беруть участь всі, хто
живе поблизу самки. У результаті нерідко самка має кількох
сильних самців, при цьому не обов'язково, на яку територію вона
перейшла. Буває, що й ця територія відбирається якимось із самців,
які прилетіли на бійку. Іноді такий самець-переможець володіє
двома самками і годує два виводки пташенят в різних гніздах, тоді
як самці-невдахи залишаються і без території, і без самки. Такі
випадки спостерігалися не тільки у горобців, а й у шпаків і деяких
інших горобиних птахів, а також у лунів.
Основна кількість шлюбних союзів проходить не навесні, а з
осені або на зимівлі. У качок, наприклад, зокрема у крякви, осіннє
розбиття на пари нерідко супроводжується не тільки шлюбними
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іграми, а й спарюванням. Саме тому й надягають селезні своє
чудове шлюбне вбрання не навесні, а восени, коли воно необхідне. З
осені утворюють пари і осілі рябчики. Мабуть, на зимівлях вперше
утворюють пари молоді журавлі; деякі з них навіть обзаводяться
гніздовою територією. Навесні пари утворюють лише молоді птахи
з минулих виводків минулого року і особи, які втратили партнера.
У будь-якому угрупованні птахів будь-якого виду завжди є
потенційно статевозрілі особи, що залишилися, найчастіше за віком,
але іноді і по інших причин без шлюбного партнера. Це найважливіший біологічний резерв, який забезпечує максимально
можливу в даних територіальних умовах продуктивність популяції
при безперервних природних втратах її поголів'я.
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Оологические
коллекции
–
важнейший
источник
информации для исследований биологии и экологии птиц. Они
необходимы при изучении внутривидовой изменчивости, вопросов
надвидовой систематики, меж- и внутривидовой изменчивости
птиц, проблем эволюции (Яблоков, Валецкий, 1972; Болотников и
др., 1993). Размер яйца птицы – четко детерминированный признак,
при помощи которого характеризуются разные виды птиц. Помимо
количества яиц в кладке, размеров, формы и других
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ооморфологических показателей важны и нидологические: тип
гнезда, место устройства, его материал, способ прикрепления к
субстрату (Кузякин, 1954). Такие данные помогают лучше
представить взаимоотношение каждого вида птиц с окружающей
средой, привлекать птиц и решать некоторые вопросы их охраны.
Необходимо
заметить,
что
описание
оологических
и
нидологических показателей с полной достоверностью позволяет
говорить о гнездовании того или иного вида на конкретной
территории, а также изучать биологические особенности вида,
связанные с размножением в определенном биотопе. Для
рассмотрения
вопросов
изменчивости
ооморфологических
показателей необходимо анализировать конкретные данные,
собранные с возможно больших территорий (Климов, 1998). Эту
задачу позволяет решить наличие оологических коллекций. В
настоящее время оологическая коллекция Зоологического музея
Саратовского государственного университета насчитывает 174
кладки, состоящие из 592-х экземпляров, относящихся к 76 видам.
Наибольшее количество кладок принадлежит воробьинообразным
птицам (около 60%). Причем кладки некоторых видов (Pica pica,
Corvus cornix и др.) представлены в оологических фондах сериями
из 30-50-ти экземпляров. Сравнительно многочисленны сборы яиц
дневных хищников, гусеобразных, журавлеобразных, которые
составляют
132
экземпляра.
Оологическая
коллекция
Зоологического музея Саратовского государственного университета
содержит материал, как с территории севера Нижнего Поволжья,
так и других регионов Российской Федерации: республики
Калмыкия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской,
Ульяновской областей, Чукотского автономного округа. Имеются
также сборы из Казахстана, Украины и Южно-Африканской
республики. В коллекции имеются кладки редких видов птиц:
горного гуся (Eulabeia indiea), степного луня (Circus macrorus),
степного орла (Aquila rapax), курганника (Buteo rufinus), дрофы (Otis
tarda), красавки (Anthropoides virgo), кулика-сороки (Haematopus
ostralegus), ходулочника (Himanopus himanopus), лопатня
(Eurynorhynchus pygmeus) и филина (Bubo bubo). Особый интерес
представляют
новые
редкие
фаунистические
находки
документально подтверждающие, например, гнездование в долине
Волги
индийской
камышевки
(Acrocephalus
agricola),
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проникновение в левобережье Саратовской области соловьиной
широкохвостки (Cettia cetti) и др. В настоящее время основными
приоритетными направлениями работ по формированию научной
оологической коллекции зоологического музея Саратовского
государственного университета являются: создание каталога
оологических материалов и гнезд птиц, хранящихся в фондах музея;
активизация работы по расширению географии сборов за счет
обмена фондами с другими зоологическими музеями страны и
зарубежья.
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ДИВЕРГЕНЦИЯ ООЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В
КОМПЛЕКСЕ «ДРОЗДОВИДНАЯ КАМЫШЕВКА»
(‘ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS’ – COMPLEX,
SYLVIIDAE)
Учреждение Российской академии наук Институт проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН; Ленинский прт., 33, Москва 119071, Россия; opaev@rambler.ru.
В
состав
комплекса
«дроздовидная
камышевка»
(―Acrocephalus arundinaceus‖ complex, см.: Leisler et al., 1997)
входят, по современным представлениям, четыре вида: камышевки
дроздовидная (Acrocephalus arundinaceus), восточная (A. orientalis),
туркестанская (A. stentoreus) и австралийская (A. australis). По
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морфо-биологическим особенностям все формы очень близки, а
распространение их – преимущественно аллопатрическое. Поэтому
ранее систематики практиковали разные варианты их объединения –
вплоть до сведения всех (в качестве подвидов) в составе единого
вида. Представление о видовой самостоятельности всех названных
камышевок утвердилось в орнитологической литературе только в
конце 1990-х годов, когда появились первые молекулярногенетические работы по этой группе (Leisler et al., 1997; Helbig,
Siebold, 1999). Наши исследования выявили различия между
указанными видами по целому ряду признаков, подтвердив их
несомненный видовой статус (Опаев, 2010).
Настоящее сообщение посвящено дивергенции оологических
признаков
у
палеарктических
представителей
комплекса
(камышевки дроздовидная, восточная и туркестанская). Работа
основана на оригинальных материалах, полученных в ходе полевых
исследований всех названных видов. Эти исследования проведены в
2003–2007 гг. в Краснодарском и Приморском краях России и на
юге Казахстана (Джамбульская область).
Мы провели межвидовые сравнения яиц всех трех видов
камышевок, используя следующие параметры: 1) длина яйца (L); 2)
диаметр (D); 3) индекс удлиненности (V=100*(L–D)/D); 4) объем
(W=0.51*L*D2) [параметры 3) и 4) – по методике: Костин, 1977;
Hoyt, 1979]; 5) окраска фона яиц.
Яйца всех видов имеют выраженную пятнистость, причем
пятна двух типов. К первому типу пятен относятся крупные,
распределенные равномерно по всему яйцу и окрашенные в оттенки
болотного и стального цветов. Пятна второго типа пигментированы
значительно сильнее, они мелкие и сосредоточены в основном у
заднего (тупого) полюса. Оба типа пятен присутствуют у яиц всех
видов. Однако значительная изменчивость цвета и формы пятен
даже у одного яйца затрудняет межвидовые сравнения. Поэтому мы
отказались от таких сопоставлений.
Значения изученных количественных параметров таковы
(приведены среднее и стандартное отклонение):
а) дроздовидная камышевка (n=57): L=22.7±1.1 мм; D=16.3±0.6 мм;
V=40±5%; W=3080±265 мм3;
б)восточная камышевка (n=51): L=21.4±3 мм; D=15.6±0.4 мм;
V=40±6%; W=2701±200 мм3;
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в)туркестанская камышевка (n=16): L=21.8±0.7 мм; D=15.9±0.6 мм;
V=37±4%; W=2828±281 мм3.
Любопытно, что по такому показателю, как индекс
удлиненности, яйца дроздовидной и восточной камышевок, не
различаясь между собой, достоверно отличны от яиц туркестанской
камышевки (p<0.05 по критерию Стьюдента). Яйца последнего вида
более округлы. Что касается объема яиц, то по этому параметру от
прочих двух видов отличается камышевка дроздовидная (p<0.05 по
критерию Стьюдента), яйца которой крупнее. Иная картина
выявлена при межвидовом сопоставлении окраски фона. По этому
признаку яйца туркестанской камышевки весьма сходны с яйцами
восточной камышевки. Основное отличие двух названных видов от
камышевки дроздовидной состоит в том, что фон яиц их более
светлый и тусклый. Он варьирует от грязно-белого до тусклоголубого или светло-зеленого, а у дроздовидной камышевки окраска
фона яиц насыщенно-голубая, часто с зеленоватыми или (реже)
желтоватыми оттенками. Таким образом, анализ оологических
признаков выявил тенденцию к мозаичности в их эволюционных
преобразованиях. Действительно, по окраске фона яиц от других
палеарктических видов отличается камышевка дроздовидная, а по
форме – туркестанская (яйца этого вида более округлы). Не
прослеживается
очевидных
связей
между
выявленной
мозаичностью и некоторыми другими видовыми характеристиками.
В качестве важнейшей из них в данном контексте можно считать
размеры взрослых птиц. Так, известно, что дроздовидная и
туркестанская камышевки по размерам примерно одинаковы, а
восточная несколько меньше этих видов (Опаев и др., 2009). При
этом самыми крупными яйцами характеризуется камышевка
дроздовидная.
По-видимому,
большее
значение
имеет
эволюционная история комплекса. Нами высказано предположение,
что туркестанская и восточная камышевки наиболее родственны
друг другу, а дроздовидная занимает обособленное положение
(Опаев, 2010). И действительно, яйца последнего вида
характеризуются некоторыми специфическими особенностями –
речь идет об их относительно крупных размерах и яркой окраске
фона. Можно думать поэтому, что оологические признаки в нашем
случае более связаны с эволюционной историей, нежели с
конкретной адаптацией к определенным условиям среды. Поэтому
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мы высказываем предположение о важной роли случайных
факторов в эволюции рассматриваемых видовых характеристик. По
нашему мнению, именно благодаря этому межвидовые различия
пропорциональны времени, прошедшем с момента расхождения
видов. Работа выполнена при поддержке Российского Фонда
Фундаментальных Исследований (проекты 05-04-48171, 08-04-00636
и 11-04-01302).
Литература
1.
Костин Ю.В. 1977. О методике ооморфологических
исследований и унификации описаний оологических материалов //
Методики исследований продуктивности и структуры видов птиц в
пределах их ареалов. Вильнюс. С. 14–22.
2.
Опаев А.С. 2010. Основные направления дивергенции
криптических видов птиц (на примере комплекса «дроздовидная
камышевка»). Автореф… канд. биол. наук. М. 24с.
3.
Опаев А.С., Марова И.М., Иваницкий В.В. 2009.
Морфологическая дифференциация и географическая изменчивость
дроздовидной (Acrocephalus arundinaceus), восточной (A. orientalis)
и туркестанской (A. stentoreus) камышевок (Sylviidae, Passeriformes)
// Зоол. журн., 88(7): 871–882.
4.
Helbig A.J., Seibold I. 1999. Molecular phylogeny of PalearcticAfrican Acrocephalus and Hippolais warbler (Aves: Sylviidae) // Mol.
Phyl. Evol., 11(2): 246–260.
5.
Hoyt D. F. 1979. Practical methods of estimating volume and
fresh weight of bird eggs // Auk, 96: 73–77.
6.
Leisler B., Heidrich P., Schulze-Hagen K., Wink M. 1997.
Taxonomy and phylogeny of reed warbler (genus Acrocephalus) based
on mtDNA sequences and morphology // J. Orn., 138: 469–496.
Осадча Ю.В.
МІЖПОПУЛЯЦІЙНІ ВІДМІННОСТІ СТРАУСІВ ЗА
МОРФОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ЯЄЦЬ
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, м.
Київ, Україна, 03041, е-mail: seledat@ukr.net
На сьогодні страусівництво є досить молодим напрямом у
птахівництві тому нез‘ясованими залишаються питання щодо
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морфологічних особливостей, виводимості яєць та виходу
кондиційних страусенят залежно від генетичного походження
страусів, тобто їх належності до певного підвиду зоологічного виду
Struthio camelus. Наші дослідження були спрямовані на вивчення
особливостей фізико-морфологічної будови яєць залежно від
підвидової належності страусів. Всього було досліджено 589 яєць, в
тому числі 366 від чорно-шийних і 223 від блакитно-шийних
страусів.
Маса досліджених яєць чорно-шийних страусів варіювала в
межах від 1137 до 854 г і становила у середньому 1506,3 г, а
блакитно-шийних − у більш вузьких межах (1211−1789 г) і
становила 1510,0 г. Таким чином, за масою яєць між страусами
досліджених підвидів не виявлено суттєвих відмінностей, хоча
блакитно-шийні і відкладали у середньому яйця з більшою на 3,6 г
масою ніж чорно-шийні. Ця різниця при дослідженні курячих яєць
(середня маса інкубаційних яєць знаходиться в межах 60−62 г) була
б суттєвою.
Форма яєць є ознакою, яка впливає на перебіг ембріогенезу,
особливо на заключному етапу інкубації, зокрема при підготовці
страусенят до продовбування шкаралупи. У чорно-шийних страусів
яйця за індексом форми дорівнювали у середньому 79,9 %, а у
блакитно-шийних − 82,8 %. Різниця у 2,9 % є вірогідною при
р<0,05. Параметри цієї ознаки залежать від діаметра яйця за
поперечною та повздовжньою осями і чим вони вище, тим більш
округлим за формою є це яйце. Так, індекс форми кулі дорівнює 100
%. Таким чином, яйця блакитно-шийних страусів є більш округлими
ніж чорно-шийних. Взагалі слід зазначити, що яйця страусів є більш
округлими, ніж курей, індиків, качок, гусей тощо. Індекс форми
інкубаційних яєць цих видів птиці має становити 60−76 %
(Бреславець В.О., 2001; Тагіров М.Т., 2009). У страусів, згідно з
даними нашого досліду, параметри індексу форми яєць варіювали в
межах від 62 до 92 %.
Площа поверхні шкаралупи у яєць чорно-шийних страусів у
середньому становила 427,2 см ², тобто була на 19,29 см ² більше
(р<0,001) ніж у блакитно-шийних (407,9 см ²).
Середній об‘єм яєць у чорно-шийних страусів становив
1199,0 мл і на 5,61 мл був меншим (різниця невірогідна, р>0,05) ніж
у блакитно-шийних (1204,6 мл).
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Діаметр повітряної камери залежить від терміну зберігання
яєць і проникності шкаралупи (кількості пор у шкаралупі). Чим
довше зберігається яйце і більше вологи із нього випаровується, тим
більшим стає діаметр повітряної камери. У середньому діаметр
повітряної камери яєць становив 46,3 мм незалежно від їх
підвидового походження.
Щільність яєць у блакитно-шийних страусів у середньому
становила 1,102 г/см3 і була на 0,007 г/см3 більшою (р<0,001) ніж у
чорно-шийних (1,095 г/см3).
Для визначення товщини, кількості пор та інших ознак
шкаралупи, методом випадкової вибірки відібрали для дослідження
200 яєць чорно-шийних і 200 яєць блакитно-шийних страусів.
Товща на 0,07 мм (р<0,001) шкаралупа притаманна блакитношийним страусам. Це є характерним для середньої частини яйця, а
також для його гострого та тупого кінців. Для порівняння слід
зазначити, що товщина шкаралупи яєць основних видів
сільськогосподарської птиці варіює від 0,55 мм (цесарки) до 0,17 мм
(перепели), у тому числі у курячих становить 0,35 мм (Бреславець
В.О., 2001; Прокудина Н. А., 2006).
Щільність яєць є ознакою, що позитивно корелює з
товщиною їх шкаралупи. Однак цю ознаку важливо визначати тому,
що її параметри зменшуються в процесі старіння і висихання яєць.
Щільність яєць чорно-шийних страусів становила у середньому
1,095 г/см3 і вірогідно (р<0,001) була меншою (на 0,007 г/см3) ніж у
блакитно-шийних (1,102 г/см3). До речі, яйця чорно-шийних
страусів мали і тоншу шкаралупу, ніж блакитно-шийних. У цілому
слід відзначити, що щільність свіжих яєць страусів коливається в
межах 1,050−1,115 г/см3, а для порівняння курячих − в межах
1,075−1,095 г/см3 (Бреславець В.О., 2001). Пружна деформація
шкаралупи яєць страусів варіювала в межах 68,23−68,34 мкм. Для
порівняння, у курячих яєць вона коливається в межах 18,2−56,7 мкм
(Бреславець В.О., 2001). У середньому у чорно-шийних страусів ця
ознака становила 68,28 мкм, а у блакитно-шийних − 68,27 мкм. Як
відомо (Прокудина Н. А., 2006), параметри пружної деформації і
товщини шкаралупи взаємозалежні. Зокрема, чим менша товщина
шкаралупи тим вище показник її пружної деформації. Так, за
параметрами пружної деформації між страусами двох досліджених
популяцій не виявлено суттєвих відмінностей (різниця становить
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0,01 мкм), хоча шкаралупа яєць у чорно-шийних страусів була
вірогідно тоншою ніж у блакитно-шийних. Кількість пор у
шкаралупі яєць чорно-шийних страусів варіювала в межах від 1 до
46 шт. на см2, у тому числі на тупому кінці яйця − в межах 4−46 шт.,
у екваторіальній частині − 9−36 шт., на гострому кінці − в межах
1−36 шт. У середньому на 1 см² шкаралупи яєць чорно-шийних
страусів міститься 18,89 пор. У шкаралупі яєць блакитно-шийних
страусів число пор варіює від 1 до 38 шт. на 1 см², у тому числі на
тупому кінці − в межах 4−31 шт., у екваторіальній частині − 11−38
шт., на гострому кінці − в межах 1−38 шт., а у середньому становить
17,65 шт. Різниця між чорно-шийними і блакитно-шийними
страусами за середнім числом пор на 1 см² шкаралупи яєць є
вірогідною (р<0,001). Найбільша кількість пор трапляється у тупому
кінці яйця, найменша у гострому.
При більш детальному дослідженні пор було виявлено деякі
особливості їх будови. Зокрема, було виявлено, що пори
відрізняються між собою за будовою і можуть бути поділені на
«справжні» та «сплячі». Так звані «сплячі» пори є тупикові. Вони
закупорені органічною речовиною шкаралупи та підшкаралупних
оболонок. Більшу кількість «справжніх» пор у середньому мали
яйця блакитно-шийних страусів (р<0,001). Найбільше число таких
пор зосереджено в тупому кінці яйця як блакитно-шийних, так і
чорно-шийних страусів. На гострому кінці деяких інкубаційних яєць
не виявлено жодної «справжньої» пори. Кількість «сплячих» (або
«тупикових») пор у середньому на 0,65 шт./ см² (р<0,01) була
більша у яйцях чорно-шийних страусів. Вони траплялись на будь
яких ділянках шкаралупи, але у яйцях блакитно-шийних страусів їх
було більше на гострому кінці, а у чорно-шийних – на тупому кінці.
Висота білка яєць коливалась в межах 7−11 мм і становила у чорношийних страусів 9,2 мм, а у блакитно-шийних − 9,6 мм. Діаметр
малий білка яєць варіював у межах від 38,8 см до 41,9 см і становив
у середньому у чорно-шийних страусів 43,3 см, а у блакитношийних − 44,1 см. Діаметр великий білка яєць варіював від 49,4 см
до 64,8 см і становив у середньому у чорно-шийних страусів 54,5
см, у блакитно-шийних − 58,2 см. Індекс білка яєць страусів
(відношення висоти зовнішнього слою щільного білку до його
середнього діаметра) варіював в межах 14,9−23,8 % і становив у
чорно-шийних страусів 19,0 %, у блакитно-шийних − 18,9 %.
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Різниця між яйцями чорно-шийних і блакитно-шийних страусів за
цією ознакою становить лише 0,1 % (р>0,05). Вважається
(Прокудина Н. А., 2006), що чим вищими є параметри індексу білка
яєць, тим більше вони придатні для інкубації. Для порівняння слід
зазначити, що індекс білка інкубаційних курячих яєць варіює в
межах 6−10 % . Індекс жовтка (відношення висоти вилитого жовтка
до його діаметру) страусових яєць варіював в межах 135,8−264,2 %
та становив у чорно-шийних страусів у середньому 196,0 % і у
блакитно-шийних − 168,0 %. Для порівняння слід зазначити, що
індекс жовтка курячих яєць варіює в межах 40−50 % (Бреславець
В.О., 2001). За аналогією з білком вважається, що чим вищими є
параметри індексу жовтка, тим кращими є інкубаційні яйця. За цією
ознакою між яйцями блакитно-шийних і чорно-шийних страусів не
виявлено вірогідної різниці. За час еволюції птахів сформувались
певні видові особливості їх відтворення у природі. Ці особливості
стосуються і будови яйця, зокрема співвідношення між його
складовими. У свійських курей, наприклад, питома частка
шкаралупи становить 10−12 % від загальної маси яйця, білку – 56−
62 %, жовтку – 28−32 % (Кочиш І.І., 2005; Прокудина Н. А., 2006;
Рубан Б. В. 2002). У страусів питома частка шкаралупи становить
19,4−20,6 % від його загальної маси, підшкаралупних оболонок −
0,8−1,3 %, білку – 52,7−57,4 %, жовтку – 20,7− 27,1 %. Яйця
блакитно-шийних страусів мали більшу питому частку шкаралупи
(р>0,05), підшкаралупних оболонок (р<0,05) та білку (р<0,05) ніж
чорно-шийних. У яйцях чорно-шийних страусів була вище питома
частка жовтку.
Одиниці ХАУ є дуже важливою ознакою
(співвідношення між висотою білка та масою яйця), що
характеризує якість інкубаційних яєць. В наших дослідженнях
параметри цієї ознаки варіювали в межах 79,5−99,8 одиниць.
Різниця між яйцями чорно-шийних і блакитно-шийних страусів за
параметрами одиниць ХАУ статистично не підтвердилась (р>0,05).
Таким чином, встановлені відмінності між чорно-шийним та
блакитно-шийним підвидами страусів за ознаками інкубаційних
яєць, зокрема за індексом форми, щільністю та площею поверхні
шкаралупи. Виявлено, що у яєць блакитно-шийних страусів товща
шкаралупа, вище показники їх щільності та пружної деформації. У
шкаралупі яєць чорно-шийних страусів більше пор, але кількість
«справжніх» з них менша, ніж у блакитно-шийних.
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ПОБЕРЕЖЬЯ ЗЕМЛИ ГРЕЙАМА (АНТАРКТИКА)
Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины,
ул. Б. Хмельницкого, 15, Киев, 01601, Украина, E-mail:
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Материалы для настоящего сообщения собраны автором на
Аргентинских о-вах и о. Питерман во время III зимовки на
Украинской антарктической станции «Академик Вернадский» с
15.03.1998 г. по 8.03.1999 г. Аргентинские о-ва (65° 13‘ - 65° 16‘ S,
64° 12‘ - 64° 21‘ W) и о. Питерман (65° 11‘ S, 64° 10‘ W)
расположены на западном шельфе Антарктического п-ова
Антарктиды в 6-12 км (первые) (Smith,Corner, 1973) и около 2 км
(второй) к западу от берега Земли Грейама. От материка
Антарктиды острова отделены довольно глубоким (более 300 м) и
достаточно широким (Гожик и др., 2002) проливом Пенола, между
собой их разделяет глубокий Французский пролив, который
отделяет от Аргентинских островов расположенный несколько
северо-восточнее (4,63 км от о. Фанфар) о. Питерман. Архипелаг
Аргентинские о-ва занимает площадь около 20 кмІ и состоит более
чем из 40 сравнительно небольших островов и скал (Пекло, 2007),
которые образуют 4 группы, разделенные межостровными
акваториями, глубины которых редко достигают 50 м (Гожик и др.,
2002). В северо-западной части о. Галиндез с февраля 1996 г.
находится УАС «Академик Вернадский» (бывшая антарктическая
станция Соединенного королевства Великобритании и Северной
Ирландии «Фарадей»). Остров Питерман по величине более чем в 2
раза превышает самые крупные острова вышеуказанного
архипелага. В его юго-восточной части располагается аргентинская
антарктическая база «Армада Аргентина» (Armada Argentina).
Находясь в зоне антарктических пустынь, вышеуказанные острова
имеют сравнительно бедную растительность, которая в основном
представлена сообществами водорослей, лишайников и мхов (Smith,
Corner, 1973).
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В регионе исследований гнездовая численность южно-полярного
поморника – Catharacta maccormicki (Saunders, 1893) составляет
около 100-120 пар. В гнездовой сезон 1998/99 гг. на Аргентинских
островах гнездилось: о. Галиндез – 37 пар, о.Уругвай – около 30, о.
Корнер – 2, о. Индикатор – 2-3, остров средний из группы Три
Маленьких Поросенка – 1-2, остров восточный (эта же группа) – 2-3
пары, а в южной части о. Питерман – 7 пар и 1 смешанная, один из
партнеров в которой был С. antarctica (Lesson,1831).
Откладка яиц у большинства пар на Аргентинских островах в
сезон 1998/99 гг. проходила во II-III декадах декабря и I декаде
января. Полная кладка ( n= 55, Аргентинские о-ва, о. Питерман)
состоит из 1-2 яиц (1 яйцо – 15 кладок; 2 – 40). Повторные кладки,
взамен утраченных, также состоят из 1-2 яиц.
Форма, размеры и окраска яиц сильно варьируют, как между
разными кладками, так и внутри одной. Нами обработано 89 яиц из
51 кладки с островов Галиндез, Индикатор, Уругвай, Три
Маленьких Поросенка и Питерман. Их размеры (мм) : (69.1 х 50.1;
67,0 х 47,6), (68,3 х 46,8; 70,3 х 47,0), (61,7 х 47,9), (70,5 х 47,5; 70,0
х 47,2), (66,3 х 48,6; 61,5 х 46,6), (69,9 х 48,0), (66,6 х 46,1; 70,4 х
47,7), (67,3 х 49,8), (70,1 х 49,5; 66,5 х 48,1), (70,9 х 47,6), (64,9 х
50,3; 63,0 х 48,3), (74,3 х 50,3; 74,9 х 49,3), (66,9 х 49,8; 64,0 х 47,8),
(70,6 х 50,5; 68,8 х 50,3), (72,6 х 49,7; 69,3 х 48,3), (71,1 х 49,0), (71,2
х 49,4; 69,4 х 48,2), (70,8 х 50,4), (70,1 х 48,8; 67,7 х 50,3), (68,9 х
47,1), (72,1 х 49,3; 69,2 х 49,5), (66,0 х 48,9; 66,7 х 48,9), (70,2 х 50,3;
69,8 х 49,2), (76,1 х 48,8), (69,6 х 49,6; 69,5 х 51,5), (76,3 х 50,4; 67,2
х 51,2), (68,2 х 48,7; 70,7 х 49,0), (74,6 х 47,2; 71,3 х 46,6), (71,0 х
50,1; 70,7 х 49,3), (73,0 х 49,8), (68,2 х 49,5; 69,2 х 48,3), (70,5 х 47,9;
70,6 х 49,6), (71,2 х 48,1; 67,0 х 47,6), (68,3 х 50,2; 67,5 х 48,0), (71,3
х 49,0), (66,9 х 48,3; 66,6 х 48,5), (65,4 х 49,9; 66,6 х 51,0), (69,4 х
49,5), (66,6 х 48,6; 73,1 х 48,2), (69,8 х 50,2; 72,4 х 50,0), (71,9 х 50,1;
70,7 х 49,5), (67,6 х 49,0; 69,5 х 49,3), (68,3 х 50,0; 70,7 х 50,9), (74,0
х 50,4; 71,8 х 50,6), (72,0 х 49,1), (70,5 х 51,7), (72,2 х 48,4; 66,4 х
46,6), (69,2 х 50,8; 70,9 х 50,1), (67,6 х 47,6; 69,5 х 50,2), (65,1 х 47,8;
66,3 х 49,6), (72,2 х 51,6; 73,3 х 52,5). Размеры яиц каждой кладки
показаны в круглых скобках. Длина (L) яица варьирует в пределах
(lim.): 61,5 – 76,3;
среднее с ошибкой (M±m): 69,4±0,30;
стандартное отклонение (SD): 2,88. Ширина (D) яица варьирует в
пределах (lim.): 46,1 – 52,5; среднее с ошибкой (M±m): 49,1±0,14;
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стандартное отклонение (SD): 1,32. Удлиненность яйца (К = L/D)
варьирует в пределах (lim.): 1,29 – 1,58; среднее с ошибкой (M±m):
1,41±0,01; стандартное отклонение (SD): 0,06.
По форме (Makatsch, 1974) чаще всего встречаются заостренноовальные и удлиненно-заостренно-овальные яйца, реже – овальные
и укорочено-овальные, и очень редко – укорочено-заостренноовальные и грушевидные.
Скорлупа полуматовая. Фон яйца варьирует от бледно- или
светло-коричневато-бурого до бледно-зеленовато-бурого и бледнозеленовато-серого, но может также быть бледно-сероватобирюзовым и даже – бледно-бирюзовым. По нему разбросаны
разнообразные по форме (округлые, вытянутые, кляксообразные и
др.) и размерам (1-22 мм) пятна, крапинки и точки. Одни из них
четкие (поверхностные) коричневые, бурые и, в редких случаях,
черные , другие – размытые (внутренние) лилово-фиолетовые.
Густота рисунка ( Костин, 1977) варьирует от 5 до 30%, но чаще
составляет 10-20%. Распределение рисунка по поверхности
скорлупы яиц неодинаково. На одних он распределяется
равномерно по всей поверхности, на других – в основном
концентрируется на тупом полюсе или вокруг него, образуя
своеобразную «шапочку» или «венчик». Встречаются кладки, в
которых первое отложенное яйцо имеет светло-коричневато-бурый
фон с хорошо выраженным пятнистым рисунком, а второе – светлобирюзовый с очень редкой пятнистостью, при этом бирюзовое яйцо
всегда откладывается самкой последним. У одной пары на о.
Галиндез в декабре 1998 г. мы подобную кладку изъяли в
коллекцию. Данная пара на этом же гнездовом участке сделала
второе гнездо и отложила повторную кладку взамен утраченной, в
которой также первое яйцо было светло-коричневато-бурым с
пятнистым рисунком, а второе – светло-бирюзовым, практически
без пятен.
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Писарев С. Н.
ООМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧНОЙ
КРАЧКИ ИЗ ДВУХ МЕСТООБИТАНИЙ В ДОНЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
Краматорский научно-исследовательский Центр учащейся
молодѐжи, ул. Парковая, 12-А, г. Краматорск, Донецкая
область, 84313, serg-pisarev@yandex.ru
Речная крачка (Sterna hirundo) − обычный гнездящийся
вид южных приморских биоценозов Донецкой области. Еѐ
колониальные поселения здесь известны давно и довольно хорошо
описаны (Молодан, Сиренко, 1981 и др.), однако данные о
внешней морфологии яиц в этих работах
практически
отсутствуют. Гнездование вида в северных районах Донецкой
области впервые установлено нами (Писарев, Сикорский, 1993),
ооморфологические данные из этих местообитаний в этой статье
приводятся нами впервые.
В 1984-95 гг. проведены исследования
внешних
ооморфологических параметров кладок речной крачки (РК) в двух
местообитаниях,
расположенных на расстоянии более 250 км
друг от друга: северное местообитание (СМ) − поливидовая
гнездовая колония гидрофильных птиц на солончаковых лугах
возле
п. Райгородок Славянского района Донецкой области;
южное местообитание (ЮМ)
− колониальное поселение на
островах Кривокосского лимана и стрелке Кривой косы возле п.
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Седово Новоазовского района Донецкой области.
Сделаны
промеры более 3,5 тыс. яиц РК. На основании промеров внешних
ооморфологических параметров − максимальные длина (L) и
диаметр (D) яиц − вычислялись индекс шаровидности (I) и
теоретический объем (V) яиц по формулам,
предложенным Р.
Мяндом (1988) с применением эмпирически найденного нами для
этого вида коэффициента 0.54 для расчета объема яиц. Средние
значения признаков (Lmd, Dmd, Imd и Vmd) и стандартные
отклонения (δ) определяли по общепринятым методикам. Для
определения достоверности отличий применяли t-критерий
Стьюдента. Полученное значение t-критерия сравнивали с
табличными значениями
и определяли степень надежности
выводимой информации.
Сезонные (годовые) отличия. В СМ наибольшие Lmd
(42.6±1.20 мм), Dmd (30.7±0.69 мм) и Vmd (21.70±1.28 см3) яиц
отмечены в 1994 г. Отличия Lmd и Vmd от всех остальных сезонов
достоверны (p < 0.001...0.05). Наименьшие значение Dmd (29.7±0.84
мм) и Vmd 19.76±1.18 (см3) отмечены в 1988 г. Отличия Dmd от
всех остальных сезонов достоверны (p < 0.001...0.01). Наибольшее
Imd (0.74±0.02 ед.) яиц отмечено в 1995 г., наименьшие – в 1988
(0.72±0.03) и 1994 (0.72±0.02) гг. В ЮМ наибольшие значения Lmd
(41.7±1.35 мм). Dmd (31.0±0.62 мм), Imd (0.75±0.02) и Vmd
(21.64±1.35см3) яиц отмечены в 1984 г. Отличия Dmd, Imd и Vmd от
сезона 1995 г. достоверны (р < 0.001). Достоверные отличия Lmd,
Dmd и Vmd яиц – как в большую, так и в меньшую стороны – в
разные сезоны свидетельствует о влиянии внешних условий
окружающей среды на процессы жизнедеятельности птиц в
популяциях в тот или иной год в период яйцекладки.
Отличия по местообитаниям.
За весь период
исследований в ЮМ значения Dmd (30.6±0.88 мм), Imd (0.74±0.10)
и Vmd (21.06±1.61 см3) несколько выше, чем значения этих же
ооморфологических признаков из СМ. В СМ отмечено несколько
большее Lmd (41.8±1.36 мм) яиц, чем в ЮМ. Отличия Lmd, Dmd и
Vmd яиц из СМ и ЮМ недостоверны (р > 0.2...0.6). Отличия Imd
достоверны (р < 0.001).
Отличия по месту расположения гнезда в колонии. В
1995 г. в СМ на небольшом островке (НО), расположенном
недалеко от основной колонии, наблюдались наибольшие
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Lmd (42.0±0.89 мм), Dmd (30.8±0.54 мм) и Vmd (21.51±0.76 см3)яиц
РК. Это говорит о том,
что подобные микроместообитания
наиболее "комфортны" и занимаются в первую очередь более
крупными особями. Однако эти отличия не достоверны от тех же
ооморфологических характеристик из центра (ЦК) и периферии
(ПК) колонии (p > 0.1...0.4). Наименьшие Lmd (41.4±1.11 мм) и Vmd
(20.99±1.43 см3) яиц РК отмечены в гнездах из ЦК, а наименьшие
Dmd – в гнездах, расположенных на ПК и в ЦК (30.6±0.61 и
30.6±0.84 мм соответственно), однако отличия от других участков
колонии не достоверны (p > 0.1...0.6). Наибольшее Imd (0.74±0.02)
яиц отмечено в гнездах из ЦК, отличие от других участков
колонии достоверно (р < 0.0001). В ЮМ у яиц из гнѐзд ЦК Lmd
(41.5±1.69 мм), Dmd (30.6±0.60 мм) и Vmd (20.91±1.40 см3)
несколько больше, чем те же параметры у яиц из гнезд ПК.
Отличия не достоверны (p > 0.1…0.3). Наблюдаются одинаковые
Imd (0.74±0.03) из гнезд обеих участков колонии. В целом,
рассматривая значения ооморфологических характеристик из двух
местообитаний за весь период исследований, можно сделать
следующие выводы. У яиц из гнезд, расположенных в различных
частях колонии, достоверные отличия выявлены только для Imd – в
ЦК они более круглые (р < 0,0001), чем на ПК и НО.Наблюдается
также ярко выраженный "периферийный эффект" – Lmd и Dmd яиц
ЦК достоверно отличаются (р = 0,01) от таковых у яиц ПК, где они
несколько меньше, чем в ЦК. Близость параметров трех основных
морфопризнаков из СМ и ЮМ является одним из свидетельств
генетической однородности популяции РК в Донецкой области.
Обмен
особями
между
этими
двумя
местообитаниями
происходит, вероятно, в период миграций и на местах зимовок.
Достоверно отличается лишь Imd − на побережье Азовского моря
яйца РК имеют форму, более близкую к шаровидной.
Отмечена тенденция возрастания всех ооморфологических
параметров с конца 1980-х гг. до середины 1990-х гг. – в 199495 гг. Dmd и Vmd были достоверно выше (р < 0,001...0,05),
чем в 1987-88 гг. (кроме Vmd 1987-95 гг., р > 0,2). Вероятно,
это связано с тем, что к середине 1990-х гг. происходит
возрастание численности гнездящихся птиц как в ЮМ, так и в СМ,
и, как следствие, улучшение их защитных свойств, условий
воспитания молодняка и появление яиц более крупных размеров.
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Пісулінська Н.А.
ООЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. ІВАНА ФРАНКА
Зоологічний музей Львівський національний університет ім..
Івана Франка
м. Львів, вул.. Грушевського, 4, 79005, e-mail: feyanat@gmail.com
На сьогодні оологічна колекція Зоологічного музею
Львівського національного університету імені Івана Франка містить
колекцію кладок, що налічує 1148 одиниць зберігання, які
охоплюють 333 види та підвиди птахів з різних частин світу.
Кількість одиниць зберігання відповідає кількості кладок за
винятком колекції переданої Бокотеєм – яка містить біля 70 яєць
горобця хатнього Passer domesticus та заінвентаризована як одна
одиниця зберігання. За останні 10 років було зібрано біля 500
одиниць зберігання 92 видів птахів. У 2001 році було вийшов
друком перший оологічний каталог, де були описані нові збори, на
той момент, та колекція, яка збиралася 130 років, що була зачинена
у музейних шафах і захована від усього наукового світу. За
етикетковими даними найстаріше яйце зібране 1879 року на острові
Гренландія і належить воно орлану-білохвосту.
Дуже цікавими оологічними зразками, на наш погляд, є
колекція яєць Антарктичних птахів привезена доцентом кафедри
зоології Ігорем Васильовичем Диким (всього 30 од. зб.). В
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Анарктиці, у складних кліматичних умовах Дикий І.В, збирав
поодинокі екземпляри яєць, які були вкрадені і частково розкльовані
поморниками. Також, значний вклад у поповнення колекції зробила
Сребродольська Н.І., яка цілеспрямовано досліджувала орнітофауну
водноболотяних птахів Волинського Полісся. Матеріал зібраний
Наталією Іллівною становить 35 одиниць зберігання 20 видів птахів.
Протягом останнього десятиліття кладки збиралися у продовж
виконання різноманітних досліджень, зокрема під час вивчення
гніздової біології різних груп птахів, головним чином на території
західних областей України. Окремі яйця та кладки, яких не було
раніше у музеї, отримані для колекції з приватних колекцій,
зоопарків чи живих куточків. З інших регіонів України та з інших
держав, яйця та кладки птахів потрапляли до музею переважно
випадково або поодинокими надходженнями. В колекціях музею
зберігаються кладки 58 видів птахів, занесених до Червоної книги
України, та біля двох десятків видів птахів, які містяться в списку
глобально вразливих у світі.
Цього року університетом було закуплено колекцію
Малишка В.М., яка містить 172 оиниць збору 168 видів птахів. З
цією колекцією музей поповнився кладками нових 39-ти видів
птахів. Колекція Малишка містить 638 яєць. 138 кладок були зібрані
на території України (Сумська обл. – 123, АР Крим – 6, Чернігівська
та Одеська обл. – по 4, Херсонська – 1), 18 з Російської Федерації
(Архангельська, Ростовська, Брянська, Астраханська, Вологодська
та Іркутська області, Республіка Калмикія, Кольський півострів,
Москва, Башкирія та Приморський край), сім з Узбекистану
(Джизакської обл.), чотири з Казахстану (долина р. Сирдар‘я) та
одна кладка з Німеччини (Потсдамський р-н.). Головним чином
колекція була зібрана в період з 1993 по 2004 роки ( 1994 – 20
кладок, 1997 – 12 кладок, 1998 – 16 кладок, 1999 – 15 кладок).
Нижче наводимо перелік видів колекції Малишка В.М.,
систематичну приналежність їх наводимо з використанням
систематики наведеної у Milczarek P. & Cichocki W. (1999):
Ряд Пірникозоподібні PODICIPEDIFORMES
Родина Пірникозові Podicipedidae – 4 види;
Ряд Лелекоподібні CICONIIFORMES
Родина Чаплеві Ardeidae - 7 видів, Родина Лелекові Ciconiidae
– 2 види,
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Ряд Соколоподібні FALCONIFORMES
Родина Яструбові Accipitridae – 25 видів; Родина Соколові
Falconidae – 8 видів
Ряд Куроподібні GALLIFORMES
Родина Фазанові Phasianidae – 1 вид
Ряд Журавлеподібні GRUIFORMES
Родина Журавлеві Gruidae – 3 види; Родина Пастушкові
Rallidae – 6 видів
Ряд Сивкоподібні CHARADRIIFORMES
Родина Куликосорокові Haematopidae – 1 вид; Родина
Чоботареві Recurvirostridae – 1 вид; Родина Дерихвостові Glareolidae
– 1 вид; Родина Сивкові Charadriidae – 2 види; Родина Баранцеві
Scolopacidae - 8 видів; Родина Мартинові Laridae – 5 видів; Родина
Крячкові Sternidae – 8 видів
Ряд Рябкоподібні PTEROCLIFORMES
Родина Рябкові Pteroclidae – 1 вид
Ряд Голубоподібні COLUMBIFORMES
Родина Голубові – 5 видів.
Ряд Зозулеподібні CUCULIFORMES
Родина Зозулеві Cuculidae – 1 вид
Ряд Совоподібні STRIGIFORMES
Родина Сипухові Tytonidae – 1 вид
Родина Совові Strigidae – 8 видів
Ряд Дрімлюгоподібні CAPRIMULGIFORMES
Родина Дрімлюгові Caprimulgidae – 1 вид
Ряд Серпокрильцеві APODIFORMES
Родина Серпкрильцеві Apodidae – 1 вид
Ряд Сиворакшеподібні CORACIIFORMES
Родина Рибалочкові Alcedinidae – 1 вид; Родина Бджолоїдкові
Meropidae – 1 вид; Родина Сиворакшеві Coraciidae – 1 вид; Родина
Одудові Upupidae – 1 вид
Ряд Дятлоподібні PICIFORMES
Родина Дятлові Picidae – 6 видів
Ряд Горобцеподібні PASSERIFORMES
Родина Жайворонкові Alaudidae – 3 види; Родина Ластівкові
Hirundinidae – 3 види; Родина Плискові Motacillidae – 4 види;
Родина Сорокопудові Laniidae – вид; Родина Воловоочкові
Troglodytidae – 1 вид; Родина Дроздові Turdidae – 12 видів; Родина
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Кропив‘янкові Sylviidae – 15 видів; Родина Мухоловкові
Muscicapidae – 3 види; Родина Довгохвостосиницеві Aegithalidae – 1
вид; Родина Ремезові Remizidae – 1 вид; Родина Повзикові Sittidae –
1 вид; Родина Вівсянкові Emberizidae – 3 види; Родина В‘юркові
Fringillidae – 5 видів; Родина Ткачикові Ploceidae – 2 види; Родина
Шпакові Sturnidae – 1 вид; Родина Воронові Corvidae – 3 види.
В колекції Малишка міститься п‘ять кладок видів птахів,
яких немає в фауні України, зокрема – Grus monachus, Butastur
indicus, Falco pelegrinoides, Accipiter badius та Coturnix japonica. З
них видову приналежність необхідно уточнити для Grus monachus
та Falco pelegrinoides. З 87 видів птахів занесених до ЧКУ, до
оологічної колекції Малишка входить 37 кладок рідкісних птахів
(45 %). Найбільш представленими за кількістю видів є ряди
Пірникозоподібні (4 з 5 видів), Лелекоподібні (9 з 13),
Соколоподібні (30 з 35), Журавлеподібні (8 з 14), Совоподібні (9 з
13) та Дятлоподібні (6 з 10).
На сьогодні вся колекція яєць інвентаризована і найближчим
часом плануємо видати друге доповнене видання оологічного
каталогу.
Попельнюх В.В., Бажан А.Г.
О НЕКОТОРЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ ОКОЛОВОДНЫХ
ВИДОВ КАМЫШЕВОК РОДА ACROCEPHALUS В ЮГОВОСТОЧНОМ ПРИЛАДОЖЬЕ
Полтавский национальный педагогический университет имени
В.Г.Короленка, г. Полтава, ул. Остроградского, 2.
Известно, что чем дальше к северу, тем острее ощущается
неустойчивость основных факторов внешней среды, частота и
глубина их воздействия на птиц. У видов, обитающих в зонах
максимально удалѐнных от мест зимовок и вынужденных
увеличивать затраты времени на миграции, продолжительность и
сроки летних фаз годового цикла должны точнее, чем у других,
соответствовать состоянию среды и дефициту времени на местах
размножения и трассах миграции. Шансы на участие в
воспроизводстве реализуют лишь те особи, у которых такое
соответствие оказывается наиболее полным. Это является причиной,
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ограничивающей распространение вида, и отчасти объясняет
неустойчивость его периферийных поселений (Зимин, 1988).
Исследования проводились в 1987-1995 гг. в Юго-Восточном
Приладожье
(Нижнесвирский
государственный
природный
0
заповедник, Ладожская орнитологическая станция 60 41? с.ш., 320
56? в.д.).
За период исследований нами было отловлено и индивидуально
маркировано 9395 камышевок, из них барсучков (A.schoenobaenus
L.) - 4641 (1774 взрослых, 633 гнездовых птенца и 2234 сеголетки),
тростниковых (A.scirpaceus Herm.) - 1207 соответственно (442, 378,
387), садовых (A.dumetorum Blyth) - 2072 (1101, 352 и 619),
болотных (A.palustris Bechst.) - 1345 (822, 314 и 243), дроздовидных
(A.arundinaceus L.) - 90 (42, 37 и 11) и индийских (A. agricola
Jerdon) - 6 (5 взрослых и 1 сеголетка). Под наблюдением
находилось 762 гнезда. Получено 3566 сведения о повторных
отловах 1985 камышевок, из них для барсучка - соответственно
1435 и 822, тростниковых - 781 и 359, садовых - 784 и 436,
болотных - 512 и 343 и дроздовидных - 54 и 25.
Характерными чертами климата Юго-Восточного Приладожья
являются резко выраженная сезонность, неустойчивость погоды в
любое
время
года,
незначительная
продолжительность
вегетационного периода (160-164 дня). В целом весна и осень
занимают примерно по 1/4, а лето менее 1/5 части года. Весна
обычно затяжная и прохладная. Таяние снега проходит довольно
быстро, но апрель холодный, пасмурный и только в последних его
числах становится теплее. В мае преобладают ветры северного
направления, задерживающие наступление тепла, а в конце месяца
нередки заморозки. Довольно часто заморозки на почве случаются и
в июне. Осень начинается августовскими заморозками или
затяжными, холодными дождями.
При общей неустойчивости погоды в меньшей мере это
касается водной среды и еѐ обитателей, в частности различных
водных беспозвоночных животных, являющихся объектами питания
околоводных камышевок – A.arundinaceus, A.scirpaceus и менее
гидрофильного A.schoenobaenus. Лишь в исключительно редких
случаях, при похолоданиях в мае-июне, вода покрывается льдом, и
обычно даже при температурах воздуха, близких к нулевой отметке,
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водные беспозвоночные бывают активными, т.е. кормовые объекты
остаются доступными для околоводных видов камышевок.
Напротив, в кустарниковых или луговых стациях снижение
температуры воздуха даже до +10 0С всегда сопровождается
возникновением дефицита кормов для суходольных камышевок –
A.dumetorum и A.palustris.
Таким образом, камышевки, адаптированные к питанию
водными беспозвоночными, получают определѐнные преимущества
и менее подвержены влиянию неустойчивости погоды, чем
обитающие на суходоле. В связи с этим околоводные виды, кроме
A.arundinaceus, отличаются более ранними сроками прилѐта,
существенно опережают суходольных по срокам начала
размножения (которые, в отличие от суходольных, независимыми от
температуры воздуха в период, предшествующий началу откладки
яиц) и способностью к выкармливанию двух выводков за сезон
(Попельнюх, 1996а; 2006; 2007).
У суходольных камышевок начало размножения коррелятивно
связано с температурным режимом предгнездового периода и
прямо, и косвенно, поскольку строительство гнѐзд у них может
задерживаться по причине сдерживания вегетации гнездовых
растений низкими температурами в холодные вѐсны (Попельнюх,
1996б; 2002; 2004; 2009).
Одним из важнейших условий относительной стабильности
естественных популяций птиц является достаточный уровень
филопатрии
(Паевский,
1985).
На
периферии
ареала
гомеостатическое равновесие не всегда поддерживается только
внутрипопуляционными ресурсами, что доказано многолетним
контролем маркированного населения птиц в период эпизодических
или периодических попыток освоения ими новых, более северных
рубежей (Зимин, 1988, Попельнюх, 2002).
Среди приладожских камышевок наиболее высокий уровень
филопатрии обнаружен у околоводых видов – A.scirpaceus, у
которой на родину в отдельные годы возвращалось 33,3% самцов,
21,4% самок и 1,1% молодых птиц, окольцованных птенцами и у
A.schoenobaenus - соответственно 20,6, 12 и 5%. Реже сохраняли
верность местам предыдущего размножения и рождения
суходольные виды – A.dumetorum и A.palustris.
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A.arundinaceus пока ещѐ только предпринимает первые попытки
выхода за пределы основного ареала. Население еѐ в Приладожье
нестабильно и каждый год формируется за счѐт дисперсии особей,
родившихся в области постоянного размножения вида, что
свидетельствует о недостаточном уровне еѐ адаптированности к
местным условиям.
Ещѐ более нестабильное положение у A. agricola, которая
появляется в Приладожье крайне не регулярно.
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Савинська Н.О1., Чаплигіна А.Б1., Книш М.П2.
МІНЛИВІСТЬ ООЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МУХОЛОВКИ
БІЛОШИЙОЇ ПРИРОДНИХ І ТРАНСФОРМОВАНИХ
ЛАНДШАФТІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ
1
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди, м. Харків,
2
Гетьманський національний природний парк , м. Тростянець,
Сумська область.
Дослідження морфологічної та екологічної мінливості птахів
на сьогодні є досить актуальними. Особливості існування птахів в
трансформованих ландшафтах та їх пристосованість викликають
значний
інтерес.Наші
дослідження
проводилися
поблизу
стаціонарів ХНПУ імені Г.С. Сковороди та ХНУ ім. В.Н. Каразіна в
рекреаційній зоні НПП "Гомільшанські ліси" в околицях села
◦
Гайдари (Зміївський район, Харківська область; 49◦
E, територія №1) та в умовах нагірних дібров на стаціонарі
Сумського державного педагогічного університету (с. Вакалівщина,
Сумський район, Сумська обл.; 51◦01′N, 34◦ 55′E, територія № 2). За
методикою Ю.В. Костіна (Костин, 1977), проведений аналіз
морфометричних показників – 2795 яєць. Об‘єм яйця визначали за
формулою V=0,51LB², індекс форми (заокругленість) – B/L100%
(Романов, Ромашова, 1959). Нами були досліджені 1109 яєць
мухоловки білошийої на території №1 та 1686 яєць на території №2
у 2006-2011 рр. Яйця укорочено-гостроовальнi, однокольорові від
блiдо- до свiтлоблакитних зi слабким зеленуватим відтінком. Іноді
бувають зовсім білі, частково депігментовані. Як виняток можна
навести дві знайдені кладки, яйця в яких по світле-блакитній
поверхні мали чіткі крапки (d до 0,5 мм) темного кольору –
рудимент, який вказує на перехід до закритого типу гніздування. У
повних кладках (n=2782) знаходиться від 4 до 9 яєць. Найчастіше
зустрічаються шести- (29,67%) та семияйцеві (43,46%) кладки
(n=127 та n=186 відповідно) на обох територіях. Відомо, що у
мухоловки білошийої верхня межа кладки визначається, поряд з
усіма іншими параметрами, числом яєць, які самка може покрити
тілом й ефективно обігріти. Істотним фактором, який впливає на
формування кладки, є кількість доступного корму на фазі
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яйцекладки (Мянд, 1988). За даними В.С. Талпоша та М.I. Майхрука
(1995), між середнім об‘ємом та величиною кладки існує зворотнопропорційна залежність. Нами встановлене достовірне зменшення
середнього розміру яйця зі збільшенням величини кладки на
території №1 у 2006 і 2007 рр. і на території №2 – у 2007, 2008,
2011-му. В інших вибірках яєць така залежність не спостерігається
(Palieskova et al., 1988). У різних видів птахів в межах однієї кладки
може бути виражена в тій чи іншій мірі зміна ооморфологічних
параметрів. Розмноження птахів залежить від умов конкретного
сезону, забезпеченості кормами, тиску з боку хижаків і конкурентів,
віку птахів, їх фізіологічної підготовленості. Зовнішні та внутрішні
чинники
впливають
на
морфологічні
характеристики
яєць.Відомості, зібрані за період досліджень з 2006 по 2011 рр.,
дають нам можливість стверджувати, що середня довжина яйця на
території №1 складає 18,18+0,02 мм (CV=4,04%), середній діаметр –
13,46+0,01 мм (CV=3,15%), мінімальні показники довжини та
діаметра складають 16,1 мм та 12,1 мм, максимальні – 21,0 мм та
15,4 мм, відповідно. Середня довжина яйця на території №2 складає
18,88+0,02 мм (CV=4,43%), середній діаметр – 13,40+0,01 мм
(CV=3,17%). Граничні показники довжини знаходяться в межах
15,2-21,0 мм, діаметру – 11,0-14,6 мм. Наведені відомості дещо
відрізняються від тих, що наводяться в літературі: у європейській
частині Росії L=17,8+0,14; D=13,2+0,07 (Пекло, 1987); у західній
Україні L=17,5; D=13,4 (Марисова, Холина, 1959); у західній Європі
L=18,21; D=13,66 (Makatsch, 1976). Варіабельність довжини і
діаметра по-різному впливають на зміну об'єму яйця. Навіть
порівняно невеликі зміни діаметра істотно позначаються на об'ємі, у
той час як при такій же зміні довжини яйця об'єм змінюється значно
менше. За нашими підрахунками, середній об‘єм яйця за всі роки
досліджень складає 1,70+0,01 см (територія №1) та 1,68+0,02 см
(територія №2). При цьому середній коефіцієнт варіації об‘єму яйця
на обох територіях незначний і складає 8,32% (№1) та 8,42% (№2).
Одним із основних морфометричних показників яйця є індекс
форми, який виявився майже однаковим на обох територіях: 73,99%
(№1) та 73,19% (№2). Розмір яєць може слугувати одним з
індикаторів ―благополуччя‖ розмноження (Шкарин, 1975). Нами
проаналізована дія трансформації середовища на оологічні
показники мухоловки білошийої. Відомо, що птахи, які гніздяться у
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більш сприятливих екологічних умовах, відкладають більші яйця
(Евдокимов, 1980). Зменшення розмірів яєць у просторі і в часі, як
правило, свідчить про погіршення якості місцеперебувань птахів. У
той же час, є відомості, що свідчать про відсутність розходжень між
вибірками з місцеперебувань, які перебувають в умовах різного
антропогенного навантаження. У цьому випадку, якщо зазначені
чинники не досягли граничного рівня, після якого їхня дія починає
позначатися на стані організмів (Венгеров, 1996). Статистична
обробка наших даних у вибірках яєць за 2006 та 2010 рр. показала
достовірне зменшення об'єму яєць (р<0,05 та р<0,01) зі збільшенням
рекреаційного навантаження на ландшафт. У вибірках за 2008-2009
рр. ми спостерігаємо зворотній результат: об‘єм яйця на території
№1 достовірно більший від такого на території №2 (р<0,001).
Оскільки нами був виявлений вплив величини кладки на розміри
яйця в розрахунки були включені тільки 7-яйцеві кладки. Таким
чином, питання про адаптованість мухоловки білошийої до
антропогенного ландшафту потребує більш грунтовного вивчення,
але ми вважаємо, що наведений вище аналіз характеризує цього
птаха як вид адаптований до антропогенного ландшафту. На думку
П.Д. Венгерова (1996), величина внутрішньокладкової мінливості
схильна до помітних коливань в залежності від екологічних умов
розмноження, тому служить критерієм оцінки адаптованості птахів,
як і лінійні
морфометричні показники. Кладки з низькою
мінливістю мають більшу перевагу в сприятливих екологічних
умовах, ніж кладки з високою мінливістю, оскільки відсутня
смертність пташенят через низьку якість яєць. У нашому випадку
всі медіанні показники величини внутрішньокладкової мінливості
мають незначне варіювання (СV<10%), що підтверджує
адаптованість мухоловки білошийої до умов трансформованого
ландшафту. Аналіз літературних джерел показав, що у деяких видів
птахів (зяблик, чорний та співочий дрозди) відбувається зменшення
розміру яєць у зміненому середовищі, а у горобинника
спостерігається відсутність значимих відмінностей. Це все свідчить
про те, що наслідки однакових антропогенних перетворень
біогеоценозів по-різному сприймаються різними видами (Венгеров,
1996; Чаплигіна, 1998).
Про вплив погодних умов на морфотип яйця відомо в
загальних рисах. З негативних факторів, які зменшують величину
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яйця, названі низька температура повітря, холодні вітри, дощі та
посуха. Зрозуміло, що їхній конкретний вплив залежить від
географічного положення популяції (Болотников, Маркс, 1980;
Howe, 1978). На думку дослідників, погода впливає на величину
яйця опосередковано, за допомогою зміни умов живлення або
запізнення гніздування (Lloyd, 1979). Виходячи з того, що самка
мухоловки строкатої одержує більшість необхідних для утворення
яйця білків з корму, зміни у кормовій базі повинні відобразитися на
морфометричних показниках яйця (Ojanen, 1983). Хоча ці два види
мухоловок дуже близькі, у випадку з мухоловкою білошиєю ця
залежність потребує подальшого вивчення.
Н.М. Селиверстов
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ РИСУНКА СКОРЛУПЫ
ПТИЧЬИХ ЯИЦ
Черкасский областной краеведческий музей, Черкассы, ул.
Славы 1, nikitha@narod.ru
В ходе изучения экологии, систематики и филогении птиц
достаточно
большое
внимание
уделяется
особенностям
пигментации яиц. В данном сообщении кратко описывается способ
оценки плотности (густоты) рисунка скорлупы доступными
компьютерными средствами. Определение относительной площади
скорлупы, занятой рисунком, в свое время производилось
наложением на фотоснимок яйца миллиметровой сетки, нанесенной
на оргстекло (Мянд, 1988) или полиэтилен (Климов, 2003), после
чего подсчитывалось и суммировалось количество полностью и
частично занятых рисунком квадратиков. Теперь данную операцию
можно было бы проделать с помощью программы Photoshop или
аналогичной, которая позволяет разбивать цифровое изображение
яйца на квадраты площадью в сотые доли квадратного миллиметра.
Предлагался также и математический способ определения площади
пятен скорлупы методом Монте-Карло (Нарушин, 1998). И тем и
другим методом можно добиться достаточно высокой точности
определения площади рисунка, однако при большом объеме
оологического материала процесс его обработки оказывается
неоправданно трудоемким.
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Оптимальный в этом отношении подход, вплоть до
настоящего времени применяемый в орнитологической практике,
опирается на графические матрицы Ю.В. Костина (1977). Визуально
сравнивая оригинал с набором из девяти эталонов, отличающихся
друг от друга по плотности рисунка на 10%, можно довольно точно
оценить обсуждаемый количественный признак (% площади
скорлупы, занятой рисунком) и перевести его в разряд
качественных. С этой целью вышеупомянутый автор выделил пять
классов густоты (плотности) рисунка: очень редкий, редкий, средне
густой, густой и очень густой. В работах последующих лет
(Бабенко, 1993; Ефанова, 1993; Мельников, 1993; Сальникова, 1998;
Климов, 2003) количество классов плотности рисунка было
сокращено до трех: редкий, густой и сплошной.
Вполне очевидно, что у разных видов птиц конфигурация
рисунка скорлупы может сильно отличаться от паттерна,
предложенного Ю.В. Костиным в качестве графического эталона.
Такие признаки, как величина, форма и локализация, а также
интенсивность окраски и разнообразие оттенков пятен сильно
влияют на точность визуальной оценки их относительной
суммарной площади, что связано с особенностями зрительного
восприятия. Вероятно поэтому исследователи, сталкиваясь с
большим
объемом
материала,
зачастую
ограничиваются
приблизительными категориями. Однако нельзя не согласиться с
С.В. Винтером (2006), который указал на недостаточность столь
приблизительной оценки плотности рисунка для тонких
популяционных исследований и уменьшил шаг графической
матрицы до 5%, полагая, что ошибка, при определенном опыте, не
выходит за пределы 3%.
Впервые приступив к решению аналогичной задачи, мы
обнаружили, что ошибка при пользовании графическими
матрицами, приведенными в работах Ю.В. Костина и С.В. Винтера,
вполне может достигать 5-8%, а иногда превышать 10%. Поэтому
для повышения точности исследований оказалось целесообразным
составление более подробных графических матриц, в которых были
бы представлены не только тонкие количественные, но и
качественные отличия, то есть основные разновидности паттерна.
Для этого производилось фотографирование яиц и последующий
анализ снимков с помощью компьютера, что в свое время было
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предложено Р. Мяндом (1988). Для съемки использовалась
цифровая фотокамера Pentax K10D (матрица 10 мегапикселей),
укрепленная на штативе. Относительная площадь скорлупы, занятая
рисунком, определялась с помощью программы AreaS 2.1,
разработанной и любезно предоставленной для данного
исследования А.Н. Пермяковым (Самарская государственная
сельскохозяйственная академия, www.ssaa.ru). Эта программа
обеспечивает практически безошибочное (погрешность – не более
0,001%) определение относительной или абсолютной (при задании
масштаба) площади однотонных фигур в любой конфигурации.
Соответственно, фактическая точность анализа целиком и
полностью зависит от подготовки снимка.
В простейшем случае перед нами стоит задача определить общую
площадь пятен. Для этого достаточно с помощью программы
Photoshop (или аналогичной, в которой имелись бы средства для
редактирования цветов) привести к одному тону либо все пятна,
либо фон. Исходное изображение конвертируется в формат gif,
позволяющий в режиме "индексированный цвет" свести до
минимума многообразие оттенков при сохранении контуров пятен.
Оптимальное количество тонов подбирается экспериментально,
средствами программы, путем визуального сравнения вариантов
изображения с исходным снимком. Полученное промежуточное
изображение редактируется таким образом, чтобы тон искомой
площади отличался от общего, также однотонного, фона снимка. С
этой целью изображение иногда целесообразно конвертировать в
режим "RGB-цвет", но после обработки его снова следует перевести
в режим "индексированный цвет" и, увеличив масштаб, убедиться в
отсутствии полутонов на границе пятен и фона. После этого
окончательное изображение передается в программу AreaS, в
которой определяется общая площадь овальной фигуры и затем –
площадь фона или пятен. При необходимости можно определить по
отдельности площадь глубинных и поверхностных пятен и т. д.
Разумеется, данная методика позволяет не только создавать
матрицы для визуальной оценки рисунка и самих яиц и их
фотоснимков, но и анализировать каждый отдельный фотоснимок,
однако точность результата прямым образом будет зависеть от
времени, затраченного на его редактирование. Для обработки
одного изображения требуется 15 и более минут, в зависимости от
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сложности рисунка. Уменьшить затраты времени на редактирование
снимка можно, обеспечив при съемке яйца равномерное освещение,
устраняющее
полутени.
С
учетом
опыта
предыдущих
исследователей, мы пришли к выводу, что на практике
оптимальным подходом является комбинация цифровых и
визуальных методов. При этом с помощью вышеупомянутых
программ довольно быстро создаются эталонные изображения
типичных для данного таксона вариантов конфигурации и
плотности рисунка скорлупы, пользуясь которыми можно повысить
точность визуальной обработки большого объема материала.
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Н.М. Селиверстов
А.В. НОСАЧЕНКО (1995-1969) И ЕГО ООЛОГИЧЕСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Черкасский областной краеведческий музей, Украина,
Черкассы, ул. Славы 1, nikitha@narod.ru
В Черкасском областном краеведческом музее хранится одна
из крупнейших в стране оологических коллекций, собранных одним
человеком. Ее автор, Александр Васильевич Носаченко, не имел ни
научной степени, ни биологического образования. Проработав всю
жизнь телеграфистом, он, тем не менее, был увлеченным
орнитологом, и кроме коллекции оставил после себя множество
дневниковых записей и наброски фаунистических сводок, одна из
которых к настоящему времени опубликована (Носаченко, 2008),
другие готовятся к печати. Родился А.В. Носаченко 11 сентября
1895 г. на станции Тальное Киевской губернии (ныне – Черкасская
область) в семье железнодорожного мастера. В детстве, прошедшем
в соседним с Тальным г. Умань, Александр Васильевич увлекся
естествознанием и с 1906 г. начал собирать коллекцию птичьих
кладок. По специальности телеграфиста, которую он освоил в 1910
г., Носаченко работал на железнодорожных станциях Киевской
губернии: в 1912 г. на ст. Чеповичи (ныне − Малинский район
Житомирской области), затем − в Умани, а в 1915 г. на ст. Любар
(ныне − Житомирская область). В 1915 г. его призвали в армию.
Служба проходила в учебных частях гг. Харькова, Москвы и,
наконец, с 1916 по 1917 г. в Твери на радиотелеграфной станции
специального назначения. Этот период его жизни отражен в
публикации в журнале «Радио» (Степанов, 2010), готовятся также к
печати дневники орнитолога, относящиеся к Тверскому периоду.
Будучи классным специалистом, Носаченко обучал новобранцев
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радиотелеграфному делу, продолжая в свободное от дежурства
время исследовать окрестную природу. В 1918 г. Носаченко
перевелся на Киевскую радиостанцию, откуда демобилизовался и до
мая 1921 г. работал телеграфистом в местечке Погребище (ныне −
Винницкой области), затем – в г. Умань (до 1935 г.). По причине
болезни он перешел на работу в Уманский краеведческий музей, в
котором создал зоологический отдел. Несмотря на ухудшение
здоровья и нужду, Александр Васильевич продолжал свои почти
ежедневные экскурсии в природу и поставил себе целью оформить
результаты наблюдений в виде научной работы. Известно, что к
этому времени он уже поддерживал контакты с профессиональными
зоологами, а еще в 1917 г. познакомился в Киеве с Н.В.
Шарлеманем. В 1936 г. Носаченко получил приглашение в Киев на
орнитологический съезд, однако из-за пренебрежения к его
научным интересам со стороны директора музея опоздал и отменил
свое выступление. Оставив музей, Носаченко с 1937 г. работал в
Уманском учительском институте старшим препаратором
зоологической кафедры. Бескорыстно, за счет личного времени он
помогал заведующему кафедрой собирать материал для
диссертации и, потеряв надежду на осуществление собственных
научных планов и улучшение материального положения, в 1939 г.
вернулся на телеграф. В первые дни Великой Отечественной войны
Носаченко был вновь мобилизован, принимал участие в обороне
Днепрогэса, в Сталинградской битве. С наступающими войсками
дошел до Киева, откуда был демобилизован по инвалидности. Дома
в Умани его ждала супруга, Прасковья Андреевна, которой удалось
спрятать от оккупантов оологическую коллекцию и дневники. С
декабря 1944 г. по 1949 г. Александр Васильевич снова работал
телеграфистом, затем вышел на пенсию. Несмотря на тяготы
послевоенной
жизни,
натуралист
продолжал
регулярные
орнитологические экскурсии, планировал оформить свои
материалы, чтобы передать их в Академию наук. Не прекращал он
также общение с другими орнитологами из разных городов СССР,
некоторых из них (кого именно – неизвестно) принимал у себя дома.
В 1953 г. через газету «Правда Украины» о Носаченко узнал А.Б.
Кистяковский, с которым впоследствии начались переговоры о
передаче коллекции и других материалов. Однако по не ясным до
сих пор причинам, этого не произошло. Умер Александр
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Васильевич 25 апреля 1969 г., похоронен в Умани. В 1971 г. по
инициативе Черкасского обкома компартии Украины значительная
часть собранной А.В. Носаченко коллекции и его дневники были за
достойное по тем временам вознаграждение приобретены у его
вдовы и переданы в Черкасский краеведческий музей, где хранятся
и поныне. Меньшая часть коллекции и некоторые другие материалы
вдова натуралиста передала в Уманский краеведческий музей.
Коллекция насчитывает свыше 1500 полных и неполных кладок 129
диких видов птиц (3667 яиц в Черкасском музее и 1032 – в
Уманском), собранных в период с 1906 по 1959 гг. в основном на
территории современных Черкасской и Винницкой областей и в
окрестностях Твери. К сожалению, по неизвестной причине
некоторые кладки оказались разделены, так что часть яиц попала в
Черкасский, а часть – в Уманский музей. Однако в каталоге
коллекции (Селиверстов, 2007) информация сведена воедино. Что
касается репрезентативности коллекции, следует отметить, что в
основном в ней преобладает оологический материал по лесным и
степным видам птиц. Полнее всего представлены отряды
воробьиных и соколообразных, причем многие виды из последней
группы уже не встречаются на данной территории или радикально
сократили свою численность, например, Milvus milvus L., M. migrans
Bodd., Hieraaetus pennatus Gm., Falco cherrug Gray.
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К РАЗМНОЖЕНИЮ ФИЛИНА В ПРИБИТЮЖЬЕ
ФГУ «Заповедник «Белогорье», 309342, Россия, Белгородская
обл., пос. Борисовка, пер. Монастырский, 3; e-mail:
falcon209@mail.ru
.
Несмотря на некоторый рост численности филина (Bubo bubo)
в последние десятилетия на территории отдельных европейских
государств (Haapala et al, 1991; Donazar, Kalinainen, 1997), в
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европейской части России он пока еще по-прежнему остается
довольно редким видом (Воронецкий, 2001). Кроме того в условиях
многих российских регионов биология и экология филина описаны
крайне недостаточно. Исключение составляет Пермское Прикамье и
в какой-то степени Ростовская область (Шепель, 1992; Белик, 1994).
В масштабах Центрального Черноземья более всего информации по
гнездовой биологии филина собрано на территории Хоперского
заповедника (Золотарев, 1994). Для остальных регионов Черноземья
такая информация на сегодняшний день либо отсутствует совсем
(Вакуленко, 2004), либо является весьма скудной (Щеголев и др.,
2000; Корольков, Миронов, 2001; Сарычев, 2006). Однако и в
сведениях по Хоперскому заповеднику кроме данных о характере
расположения гнезд и размерах кладок и выводков прочие
параметры фактически не описаны. В настоящем сообщении
приводятся данные по размножению филина в условиях
Бобровского Прибитюжья (Воронежская область), полученные в
ходе наблюдений за одной парой в течение 2006-2009гг. Гнездовой
участок птиц был обнаружен 22 апреля 2006г., а 4 мая было найдено
и само гнездо. Кладка, судя по всем признакам (Соколов, 2007),
повторная, содержала всего 1 яйцо. Вылупившийся во II декаде мая
птенец погиб, причины неизвестны. При осмотре участка 20 марта
2007г. обнаружено гнездо с кладкой из 3 яиц (присутствие птиц на
участке и подготовка к гнездованию отмечены с 6 марта; первое
яйцо, судя по всему, было отложено 10-12 марта). Во избежание
привлечения наземных хищников гнездо было осмотрено только в
бинокль с расстояния в 20м (с противоположной стороны распадка,
на уступе которого располагалась гнездовая ямка). В течение как
минимум еще 1 недели самка продолжала насиживать кладку
(установлено при повторном осмотре, во время которого наседка с
гнезда не вспугивалась). Однако в дальнейшем и эта кладка была
разорена, что обнаружилось при очередном осмотре 3 апреля. Новая
кладка, найденная 17 апреля, располагалась на аналогичном уступе
примерно в 15м от предыдущего гнезда и содержала так же 3 яйца.
На этот раз кладка была осмотрена непосредственно, с яиц сняты
промеры, которые оказались следующими: 60,9х48,9; 58,5х48,4;
58,6х48,1. Все три птенца из этого выводка благополучно покинули
гнездо в середине июля. В 2008г. благодаря особенностям погодных
условий (в частности периодичности выпадения осадков) удалось
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по степени запачканности яиц (которых в полной кладке так же
было 3) установить очередность их откладки. Яйца имели
следующие размеры: №1 – 58,2х48,9; №2 – 59,1х48,0; №3 –
57,8х48,4. Первое яйцо было отложено 21-22 марта, последнее – не
ранее 27 марта. На момент осмотра гнезда 12 мая в нем находились
3 птенца, при повторном осмотре 29 мая – только 2. В конечном
итоге покинул гнездо только 1 птенец. В 2009г. кладка появилась
значительно позже, что, видимо, объясняется более поздней весной,
хотя ямки (во всех наблюдавшихся случаях первоначально их было
несколько) для будущего гнезда птицы начали готовить уже 12
марта. На момент осмотра 10 апреля самка насиживала только 2
яйца; полная кладка и в этот год состояла из 3-х яиц. Первое яйцо,
видимо, было отложено 6-8 апреля. Размеры яиц: №1-№2 –
60,4х49,4, 60,0х49,8; №3 – 58,8х49,4. При осмотре гнезда 22 мая в
нем обнаружен только 1 птенец, который в конце июня
благополучно покинул гнездо. В 2010 и 2011гг. гнездование на
данном участке не регистрировалось, хотя и сами птицы, и следы их
жизнедеятельности (в частности характерные пищевые остатки, а
также погадки) в окрестностях гнездового участка были встречены
неоднократно. Анализируя собранные данные и данные по
погодным условиям, можно предположить, что откладка первого
яйца приходится на период, когда среднедневная температура
воздуха стабильно устанавливается на уровне не ниже +2,33єС.
Следует отметить, что в самой поздней кладке (2009г.) средняя
величина размеров яиц оказалась наибольшей по сравнению с
предыдущими годами: х =59,7х49,5 при х =59,3х48,5 в 2007г. и

х =58,4х48,4 в 2008г. Размеры повторной кладки при гибели первой,
как и успешность размножения в этом случае, вероятно,
существенно зависят от обилия потенциальной добычи. В
приведенных наблюдениях 2007г. в отличие от 2006г., а также
последующих изобиловал мышевидными грызунами. Хотя и в этот
год доля птиц в питании и птенцов, и родителей была довольно
высокой (Соколов, 2009). Важным фактором, влияющим на
благополучие размножения, является хищничество млекопитающих
(включая, в том числе и бродячих собак). Здесь же уместно
упомянуть и нередкие случаи беспокойства со стороны человека
(включая прямое преследование с разными целями и изъятие
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птенцов из гнезд). Особенно актуальным данное обстоятельство
является с учетом отмеченных в последние годы тенденций
адаптации филина к близкому соседству человека (Липсберг, 2006 и
др.). Не является исключением в этом отношении и описанная пара,
гнезда которой располагались в 300м от дачного поселка.
Характерно, что все гнезда (в 6 известных случаях, когда птицы
приступали к размножению) устраивались на одном и том же
участке площадью не более 300м2.
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Спиридонов С.Н.1,2, Келин Е.А.1,2, Тимошенко А.И.2
РАЗМЕРЫ И ОКРАСКА ЯИЦ ГАЛКИ В НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ МОРДОВИИ, РОССИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2011 Г.)
1
Мордовский государственный педагогический институт,
430007, Россия, Республика
Мордовия, г.Саранск, ул. Студенческая, 11а. каф. зоологии и
экологии
2
ГНОУ «Республиканский лицей – Центр для одаренных детей»,
430017, Россия, Республика
Мордовия, г.Саранск, ул. Солнечная, 27/2
В 2011 г. нами были продолжены исследования гнездовой
биологии галки Corvus monedula в населенных пунктах Республики
Мордовия. Как и в предыдущие годы (Келин, Спиридонов, 2010;
Спиридонов, Келин, 2010) количественные и качественные
показатели яиц галки изучались с территории трех стационаров: г.
Саранска - столицы Мордовии, с. Ельники – районного центра, с.
Новоямская Слобода Ельниковского района. Всего в 2011 г. найдено
и обработано согласно рекомендаций С.М. Климова с соавторами
(1989) 37 кладок, содержащих 203 яйца. В г. Саранске было найдено
15 гнезд, в с. Ельники – 16, с. Нов. Слобода – 6. Кладки содержали
от 4 до 7 яиц, в среднем – 5,5. В 5 гнездах было по 4 яйца, в 10 по 5,
в 21 гнезде по 6 и в 1 гнезде находилось 7 яиц. Доля гнезд с 6
яйцами в кладке в г. Саранске составляла 53,3% (8 гнезд), с.
Ельники - 56,25% (9 гнезд), с. Новоямская Слобода - 66,6% (4
гнезда). Масса яиц в г. Саранске (n=81) составила 10,09±0,06 г (lim:
9,05-11,93), в с. Ельники (n=89) - 10,98±0,08 г (lim: 9,12-12,52), в с.
Нов. Слобода (n=33) - 10,72±0,14 г (lim: 8,92-12,13).Установлено,
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что в селах яйца галки несколько длиннее, чем в городе. Так, в с.
Ельники средняя длина яиц (n=89) составляла в среднем 34,79±0,11
мм (lim: 32,7-37,4 мм), в с. Нов. Слобода (n=33) - 34,8±0,18 мм (lim:
32,7-38,0 мм), а в г. Саранске (n=81) - 33,04±0,17 (lim: 29,3-36,3 мм).
Подобная тенденция наблюдается также по диаметру яиц. В с.
Ельники диаметр яиц в среднем составлял 24,2±0,05 мм (lim: 22,425,3 мм), в с. Нов. Слобода - 24,1±0,11 мм (lim: 22,4-25,9 мм), в г.
Саранске - 23,46±0,09 мм (lim: 21,2-25,4 мм). Индекс удлиненности
яиц галки в с. Ельники составил 69,79±0,22 (lim: 64,88-73,97), в с.
Нов. Слобода - 69,44±0,43 (lim: 64,73-74,85), в г. Саранске 71,12±0,39 (lim: 63,15-79,86). По длине яиц статически достоверно
различаются популяции галок обитающих в городе и сельских
поселениях. Существенных различий между длиной яиц галок из
крупного (с. Ельники) и малого (с. Нов. Слобода) сельского
населенного пункта не выявлено. По диаметру яиц различия между
«городскими » и «сельскими» популяциями галок не прослежены.
Качественные показатели яиц галки из рассматриваемых биотопов
различаются несущественно. В каждом населенном пункте
преобладали яйца с голубым фоном, доля которых в с. Ельники
составила 97,8 %, в с. Нов. Слобода – 93,9 %, в г. Саранске – 96,3 %.
Остальные яйца имели голубовато-зеленый фон окраски. Во всех
биотопах преобладал пятнистый тип рисунка (97,6% в г. Саранске,
90,3-95,5 % в селах Ельники и Новоямская Слобода). На долю
пятнисто-линейного типа рисунка приходилось от 1,2% (г. Саранск)
до 9,7% (с. Нов. Слобода) яиц. В одном случае наблюдалось яйцо с
линейно-пятнистом типом рисунка. Яйц, с линейным типом рисунк
анне отмечено. По плотности рисунка у галок всех популяций
преобладают яйца с редким типом рисунка (не более 30% от общей
поверхности скорлупы). При этом таких яиц больше в г. Саранске
(74,1%), в с. Ельники их 69,7%, в с. Нов. Слобода - 57,6 %. На долю
сплошного рисунка (более 70% от поверхности скорлупы)
приходится от 25,9% в г. Саранске до 30,3 % в с. Ельники и 39,4% в
небольшом с. Нов. Слобода. Переходный тип рисунка (густой)
почти не встречается. В большинстве случаев рисунок локализуется
на тупом конце яйца (от 54,0 и 54,6%% в с. Ельники и с. Нов.
Слободе соответственно до 69,1% в г.Саранске). Несколько меньше
было яиц с равномерным распределением элементов рисунка по
поверхности скорлупы (27,2% в г. Саранске, 38,2% - с. Ельники,
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42,4% - с. Нов. Слобода). Локализация рисунка на остром конце
отмечена на 2 яйцах (г. Саранск), на экваторе рисунок размещался
на 1 яйце в каждом из стационаров.
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Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка, вул. М.Кривоноса, кафедра зоології ТНПУ,
Тернопіль, 46027 E–mail:snajperd@mail.ru
Кількість яєць у кладках є різною та визначається
біологічними особливостями виду, погодними умовами, наявністю
сприятливих умов для гніздування (значні площі заростей надводної
рослинності, важкодоступні для відвідування людьми) та кормових
запасів. Найменші кладки (2–3 яйця) у таких видів, як мартин
звичайний, мартин жовтоногий, крячки — чорний, білощокий і
річковий. Найбільше яєць відкладають лиска (6–15) та чернь чубата
(8–10). У лиски спостерігаються значні коливання чисельності
відкладання яєць. Кладки з великою кількістю (9 і більше) яєць
виявлені у 1997 і 1998 роках, коли кормів було достатньо, щоб
прогодувати пташенят, а в 1996 і 1999 роках, коли кормів було
менше, кладки містили 6–8 яєць.
У результаті проведеного аналізу виявлених нами повних
кладок досліджуваних видів встановлено, що мінливість величини
кладок незначна — значення коефіцієнта варіації лежить в межах
0,10–0,22.
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За величиною кладки вірогідної різниці між досліджуваними
видами відповідних груп не встановлено, за винятком Podiceps
nigricollis і Podiceps cristatus.
При обстеженні гнізд досліджуваних видів водно–болотяних
птахів, крім характерних кладок, нами виявлені кладки з більшою
кількістю яєць. Найбільша кількість гнізд з нетиповими кладками
виявлена для норців — малого (6), чорношийого (5), великого (10),
що, очевидно, можна пояснити різним ступенем сприятливості умов
для гніздування цих видів. Відомо, що яйце є одним з найбільш
прийнятних модельних об‘єктів у дослідженні морфологічної
мінливості популяцій птахів. Важливими показниками, зручними
для визначення in situ і для подальшого використання, є
морфометричні параметри яєць, а саме їх лінійні розміри. Будь–які
фактори, що спричиняють зсуви енергетичного балансу птаха,
можуть мати вплив на формування яєць, а тим самим і на їх
біохімічні та морфологічні ознаки. Отже, аналіз оологічних
показників дозволяє зробити висновок про сприятливість чи
несприятливість умов для життєдіяльності птахів у різних місцях
поширення.
Розглядали такі морфометричні параметри: лінійні розміри
яєць — довжину (L) та максимальний діаметр (В); об‘єм (V), індекс
округленості (Sph) та вагу (W). Найбільш мінливою довжина яйця є
у таких видів: Larus cachinans (CV=0,59) і Anas platyrhynchos
(CV=0,51; р0,001), а найменш змінюється у Podiceps ruficollis
(CV=0,12; р0,001) і Chlidonias niger (CV=0,18; р0,001).
Максимальний діаметр яйця є найбільш мінливим у таких видів:
Larus cachinans (CV=0,38) і Aythya ferina (CV=0,33), а найменш
змінюється у Chlidonias niger (CV=0,11; р0,001), Podiceps
nigricollis (CV=0,13; р0,001). Індекс округленості яєць є найбільш
мінливим у видів: Larus cachinans (CV=0,74; р0,05) і Anas
platyrhynchos (CV=0,61; р0,05), а найменш змінюється у —
Podiceps nigricollis (CV=0,36), Fulica atra (CV=0,41). Найбільш
мінливим об‘єм яйця є у — Larus cachinans (CV=16,98), Aythya
ferina (CV=11,70), а найменш змінюється у — Chlidonias niger
(CV=0,12; р0,001) і Podiceps ruficollis (CV=0,19; р0,001).
Найбільш мінлива вага яйця у Larus cachinans (CV=17,74), найменш
— у Chlidonias niger (CV=0,13). Об‘єм і вага яйця мало
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відрізняються у семи видів: Chlidonias niger (CV=0,12–0,13),
Podiceps ruficollis (CV=0,19–0,20), Sterna hirundo (CV=0,29–0,30),
Podiceps nigricollis (CV=2,38–2,48), Larus ridibundus (CV=4,02–4,03),
Podiceps cristatus (CV=4,85–5,07), Anas platyrhynchos (CV=6,18–
6,46). Гетерогенність яєць у кладках досліджуваних видів залежить
від часу їх появи. У відносно ранніх кладках розміри і вага яєць
більші, ніж в пізніх. На зміну морфологічних параметрів яєць в
межах кладки суттєво впливають несприятливі погодні умови:
величина параметрів зменшується, особливо яєць, відкладених
останніми. Розміри яєць обумовлені також об‘ємом яйцепровідних
шляхів та віком самки. Морфометричні параметри яєць залежать від
реакції птахів на умови навколишнього середовища в різних
біотопах гніздування.
Порівнюючи морфометричні параметри яєць у норців —
малого, чорношийого і великого встановлено, що його довжина,
максимальний діаметр та об‘єм є найбільшими у норця великого і
перевищують ці показники у малого — в 1,42 (р0,001), у 1,42 рази
(р0,001) і в 2,86 рази (р0,001); у норця чорношийого — в 1,24 рази
(р0,001), у 1,23 (р0,001) та в 1,86 рази (р0,001) відповідно. У той
же час однаковий індекс округленості яєць характерний для норців
малого та великого і перевищує цей показник у чорношийого у 1,28
рази. На основі порівняння морфометричних параметрів яєць
крячків — чорного, білощокого і річкового встановлено, що
довжина, максимальний діаметр, індекс округленості та об‘єм яйця
є найбільшими у крячка річкового, і перевищують такі у чорного в
1,06 (р0,001), в 1,23 (р0,001), в 1,03 (р0,001) та в 1,78 рази
(р0,001) і в білощокого — в 1,19 (р0,001), в 1,07 (р0,001), в 1,01
та в 1,22 відповідно.
Аналіз морфометричних параметрів яєць качок показав, що
довжина яйця у попелюха і черні чубатої практично однакові, а в
крижня вона менша, порівняно з черню червоноголовою, на 4,2%, а з
черню чубатою — на 4,0%. Інші показники — максимальний діаметр,
індекс округленості і об‘єм яйця — найбільші в черні червоноголової
та перевищують такі у крижня — на 5,5% (р0,001), на 1,2% (р0,05) і
на 16,4% та у черні чубатої — на 2,6% (р0,01), на 2,5% (р0,001) і на
5,4%. При порівнянні морфометричних параметрів яєць у таких видів,
як мартин звичайний і мартин жовтоногий встановлено, що довжина,

331

максимальний діаметр і об‘єм значно вищі в останнього — на 36,6%
(р<0,001), 34,7% (р<0,001) і 148,0% (р<0,001), відповідно, і лише індекс
округленості дещо переважає (на 1,3%) у мартина звичайного.
Оскільки відомо, що зміна одного із оологічних параметрів птахів під
впливом факторів середовища може викликати зміни інших ознак яєць,
то інформація про такі залежності дає ключ до розуміння причин цих
змін. Відомо також, що структура кореляцій між зовнішніми ознаками
яєць носить універсальний характер і не залежить від виду птаха.
Зважаючи на те, що найбільш вираженою є кореляція між об‘ємом і
діаметром яєць, нами проведено визначення міжкладкових кореляцій
цих показників. Між об‘ємом і діаметром яєць водно–болотяних птахів
більшості досліджуваних гідроекосистем існує позитивна міжкладкова
кореляція з діапазоном коефіцієнта кореляції від 0,41 до
0,77.Дослідженнями встановлено, що мінливість величини кладок
досліджуваних видів незначна — значення коефіцієнта варіації лежить
в межах 0,10–0,22. Найбільша кількість гнізд з нетиповими кладками
зафіксована для норців — малого, чорношийого і великого. Виявлено
позитивну кореляцію між об‘ємом і діаметром яєць водно–болотяних
птахів більшості досліджуваних видів гідроекосистем (r=0,41–0,77).
Тайкова С. Ю.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА СОРОКОПУТОВЫХ
(LANIIDAE) В ООЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПТИЦ
ВИТАЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЗУБАРОВСКОГО
Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины,
ул. Б. Хмельницкого, 15, Киев, 01601, Украина. E-mail:
tajkova@izan.kiev.ua
В настоящее время большинство музеев мира проводит
каталогизацию своих коллекций и основную часть этих каталогов
выставляет на своих сайтах в интернете с целью сделать эти
материалы более доступными для работы большинства
исследователей. Подобные работы проводятся и в Зоологическом
музее ННПМ НАН Украины. В данном сообщении автор приводит
обзор кладок с гнездами птиц семейства Сорокопутовых – Laniidae
из оологической коллекции Виталия Михайловича Зубаровского,
которая является неотъемлемой частью больших оологических
сборов музея. Оологическая коллекция Виталия Михайловича
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Зубаровского (1910-1991), поступила в собрание Зоологического
музея ННПМ НАН Украины двумя частями. Первая была
приобретена у коллекционера при его жизни в 1978 году, вторая –
передана в музей супругой В.М. Зубаровского после его смерти в
1991 году. По предварительной оценке вся коллекция насчитывает
более 1500 кладок около 400 видов птиц, главным образом из
Палеарктики. Кладки в коллекции идеально отпрепарированы и
хранятся в гнездах (большинство воробьинообразных) или на
выстилке лотка (неворобьинообразные
и крупные виды
воробьинообразных). Каждое гнездо с кладкой помещено в
картонную коробку с застекленным верхом. Последние уложены в
аккуратно сделанные фанерные ящики. Этикеточная информация
кладок – максимально полная. На этикетке помимо даты и места
сбора детально описывается биотоп, в котором найдено гнездо, его
месторасположение и размеры. Для большинства яиц указаны их
масса, размеры и степень насиженности.
Коллекция В.М. Зубаровского, по семейству Сорокопутовых
– Laniidae насчитывает 34 кладки с гнездами 8 видов рода Lanius
собранными на территории Палеарктики. В процессе научной
обработки и каталогизации этих сборов, автором было проведено
наново измерение всех яиц (длина и ширина) электронным
штангенциркулем и вычислен для каждого яйца коэффициент
удлиненности
K=L/D,
(L–длина
яйца,
D–его
ширина)
(Костин,1977),определены лимиты (lim.) вариабельности всех
меристических признаков, вычислены их средние значения с
ошибкой (M+m), а также стандартное отклонение (SD). Кроме
этого, детально описаны строительные материалы гнезд и окраска
яиц в кладках. Ниже мы приводим сокращенный вариант этого
каталога.
Lanius cristatus Linnaeus, 1758 - 5 кладок из них 3 с
территории Российской Федерации (Новосибирская обл., Алтай,
Тува) (5; 5; 5*) и 2 из Туркменистана (5; 6). Размеры яиц с
территории Российской Федерации: длина (мм) яйца (L) варьирует в
пределах (lim.): 20,9 – 24,2; среднее с ошибкой (M+m): 22,1+0,27;
стандартное отклонение (SD):1,06. Ширина (мм) яйца (D) варьирует
в пределах (lim.): 16,4 – 17,5; среднее с ошибкой (M+m): 17,0+0,08;
стандартное отклонение (SD): 0,32. Удлиненность яйца (K=L/D)
варьирует в пределах (lim.):1,23-1,41; среднее с ошибкой (M+m):

333

1,31+0,01; стандартное отклонение (SD): 0,05. Размеры яиц из
Туркменистана: длина яйца (L) варьирует lim.: 21,3 – 23,7; M+m:
22,2+ 0,21 SD: 0,68. Ширина (D) яйца варьирует lim.:15,8– 17,0;
M+m: 16,4+0,14; SD: 0,45. Удлиненность яйца (K) варьирует lim.:
1,27 - 1,43; M+m: 1,36+0,01; SD: 0,05.
Lanius isabellinus Hemprich et Ehrenberg, 1833 - 2 кладки:
одна из Российской Федерации (6 яиц), а вторая из Казахстана (5
яиц) Размеры яиц из первой кладки: длина (L) яйца варьирует lim.:
22,5 - 23,6; M+m: 23,0 + 0,02; SD: 0,49. Ширина (D) яйца варьирует
lim.: 16,1 – 16,6; M+m: 16,40 + 0,08; SD: 0,19. Удлиненность яйца
(K) варьирует lim.: 1,38 – 1,43; M+m: 1,40+0,01; D: 0,02. Размеры
яиц из второй кладки: длина (L) яйца варьирует lim.: 20,9 – 22,8;
M+m: 22,1 +0,32; SD: 0,73. Ширина (D) яйца варьирует lim.: 16,7 –
17,2; M+m: 16,92+0,09; SD: 0,19. Удлиненность яйца (K) варьирует
lim.: 1,24 – 1,37; M+m: 1,31+0,02; SD: 0,05.
Lanius collurio Linnaeus, 1758 -7 кладок; из них 5 кладки из
Украины (4; 5; 7; 7) в том числе одна кладка из Крыма (6 яиц) и 2 из
Российской Федерации (Ростовская обл.) (5; 6). Размеры яиц из
Украины (без Крыма): длина яйца (L) варьирует lim.: 20,6 – 22,7;
M+m: 21,8+0,12; SD: 0,60. Ширина (D) яйца варьирует lim.: 16,2 –
17,5; M+m: 16,7+0,08; SD: 0,36. Удлиненность яйца (K) варьирует
lim.: 1,25 - 1,40; M+m: 1,31+ 0,01; SD:0,04. Размеры яиц из Крыма:
длина (L) яйца варьирует lim:19,4 – 20,4; M+m: 20,08+0,15; SD: 0,37.
Ширина (D) яйца варьирует lim.:15,4 – 16,5, M+m: 16,02+0,17; SD:
0,42.Удлиненность яйца (K) варьирует lim.: 1,23 – 1,32; M+m:
1,25+0,01; SD: 0,03. Размеры яиц с территории Российской
Федерации: длина (L) яйца варьирует lim.:20,3 – 22,6; M+m:
21,3+0,21; SD:0,68. Ширина (D) яйца варьирует lim.: 15,6 – 16,7,
M+m:16,36+0,11; SD: 0,36. Удлиненность яйца (K) варьирует
lim.:1,25 – 1,37; M+m:1,30+0,01; SD:0,04.
Lanius vittatus Valenciennes, 1826 - 1 кладка, (4 яйца, одно из
которых раздавлено в яйцеводе самки при ее добыче, второе
аномальное - очень маленькое ), из Туркменистана. Размеры
сохранившихся яиц: 19,4 х 15,5; 19,7 х 15,5; аномально маленькое
12,4 x 10,7.
Lanius senator Linnaeus, 1758 - 11 кладок; из них – 8 кладок
(5; 5; 5; 7; 7; 9) из Грузии и 3 кладки (5; 5; 6) из Азербайджана.
Размеры яиц из Грузии: длина (L) яйца lim.:20,7 – 25,3; M+m: 23,18+0,17;
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SD:1,17. Ширина (D) яйца варьирует lim.:15,8 – 18,4. M+m:17,13+0,08;
SD: 0,58. Удлиненность яйца (K) варьирует lim.:1,23 –
1,54;
M+m:1,35+0,01; SD: 0,06.Одна кладка из Грузии содержит крупное яйцо
(27,0 х 20,0 мм), которое, не исключено, принадлежит обыкновенной
кукушке (Cuculus canorus L.). Размеры яиц из Азербайджана: длина (L)
яйца варьирует lim.:21,1 – 24,2; (M+m): 22,67+0,20; SD: 0,79. Ширина (D)
яйца варьирует lim.:16,1 – 17,2; M+m:16,71+0,07; SD:0,27. Удлиненность
яйца (K=L/D) варьирует lim.:1,26 – 1,47; M+m:1,36+0,02; SD: 0,06.
Lanius schach Linnaeus, 1758 - 1 кладка (3 яйца), из Узбекистана.
Размеры яиц: длина (L) яйца варьирует lim.:22,9 – 23,6; M+m:
23,23+0,20; SD: 0,35. Ширина (D) яйца варьирует lim.: 17,0 – 17,6;
M+m:17,27 – 0,18; SD: 0,31. Удлиненность яйца (K) варьирует lim.:1,33 –
1,36; M+m: 1,35+0,01; SD:0,02.
Lanius minor Gmelin, 1788 - 5 кладок; 3 кладки из Украины (5; 5;
7), 1 из Российской Федерации (Ростовская обл.) (5 яиц), и 1 из
Туркменистана (6 яиц). Размеры яиц, с территории Украины: длина (L)
яйца варьирует lim.: 22,8 – 26,7; M+m:24,6+0,22; SD: 0,94. Ширина (D)
яйца
варьирует
lim.:16,2
–
18,8;
(M+m):18,05+0,14;
SD:0,59.Удлиненность яйца (K) варьирует lim.:1,21 – 1,51;
M+m:1,37+0,02; SD:0,07. Размеры яиц из Российской Федерации: длина
(L) яйца варьирует lim.: 24,4 – 24,9; M+m: 24,64+0,11; SD: 0,25. Ширина
(D) яйца варьирует lim.:17,5 – 18,8; M+m:18,22+0,22; SD: 0,51.
Удлиненность яйца (K) варьирует lim.:1,30 – 1,41; M+m:1,35+0,02; SD:
0,05. Размеры яиц из Туркменистана: длина (L) яйца варьирует lim.:
27,7 – 29,5; M+m:28,37+0,27; SD: 0,65. Ширина (D) яйца варьирует
lim.:19,0 – 19,4; (M+m):19,28+0,06; SD: 0,15.Удлиненность яйца (K=L/D)
варьирует lim.:1,44 – 1,53; M+m:1,47+0,02; SD: 0,04.
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 - 2 кладки; из них одна кладка из
Эстонии (7 яиц), вторая из Казахстана (6 яиц). Размеры яиц из Эстонии:
длина (L) яйца варьирует lim.:27,4 – 29,7; (M+m):28,17+0,31; SD: 0,83.
Ширина (D) яйца варьирует lim.: 19,7–20,5; (M+m):20,17+0,12; SD: 0,33.
Удлиненность яйца (K) варьирует lim.:1,35 – 1,51; M+m: 1,40+0,02; SD:
0,06. Размеры яиц из Казахстана: длина (L) яйца варьирует lim.: 24,2 –
25,0; M+m: 24,7+0,12; SD: 0,30. Ширина (D) яйца варьирует lim.:18,4 –
18,8; M+m: 18,57+0,06; SD: 0,15. Удлиненность яйца (K) варьирует
lim.:1,29 - 1,35; M+m: 1,33+0,01; SD: 0,02.
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Чутумов Ц.Ц., Елаев Э.Н.
ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ СЕРОГО ЖУРАВЛЯ И
КРАСАВКИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
Бурятский государственный университет, 670000, г. Улан-Удэ,
ул. Смолина, 24а; elaev967@yandex.ru
В настоящее время в окрестностях г. Улан-Удэ отмечено на
гнездовании 2 перелетных гнездящихся вида - серый журавль и
красавка. Материал по их экологии был собран в весенне-летний
период 2006-2011 гг. в 15-20 км к западу от г. Улан-Удэ в районе
аэропорта г. Улан-Удэ, водно-болотного комплекса в местности
«Мухино», долине р. Селенги, в окрестностях близлежащих сел
Тулунжа, Гурульба, Солдатский, Исток, Поселье, Сокол,
Коминтерн, Хубисхал, Нижняя Иволга и Хурумша. За этот период
было найдено 8 гнезд серого журавля, 14 - красавки. Весенний
пролет серого журавля в бассейне оз. Байкал идет с середины
апреля до конца мая, в местах наших наблюдений первые журавли
появляются несколько раньше - в начале апреля, у красавки –
соответственно с конца апреля. Для сравнения: в Монголии первые
серые журавли появляются в начале, красавки – конце апреля
(Цэвээнмядаг, 2005), в Юго-Восточном Забайкалье оба вида
начинают прилетать в начале апреля (Горошко, 2002). У обоих
видов при обитании в антропогенных ландшафтах и
непосредственно вблизи населенных пунктов сформировались
следующие адаптации при сохранении видоспецифических
особенностей. По своей численности они являются сравнительно
редкими. Гнездящиеся в антропогенных ландшафтах красавки
находят удобные места гнездования на галечниках в руслах рек, на
открытых местах – вдали от нахоженных троп и дорог. Серые
журавли практически не меняют типичные для них места
гнездования - сырые затопляемые луга. Оба вида издалека замечают
приближающихся людей и животных, сходят с гнезд и «отводят».
Молодые птицы при опасности залегают, сливаясь с субстратом и
окружающим фоном. Полная кладка состоит из 2 буровато-,
зеленовато-оливковых яиц; глубокие пятна расплывчатые, сероватобурые, поверхностные – более темные и резкие, буроватокоричневого, каштанового цвета. Размеры: серый журавль (п=8)
86,6-97,5х59,1-61,4 (в среднем 92,9х60,5); красавка (п=17) 77,7-
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90,5х50,2-57,4 (85,6х54,0). Насиживание продолжается 28-30 сут.
Выводки отмечаются с середины июня и довольно часто с одним
птенцом. При сравнении полученных данных для популяций
журавлей, обитающих в Юго-Западном Забайкалье, с соседними
регионами – Юго-Восточным Забайкальем и Северной Монголией
– значительных изменений в отношении величины кладок и
выводков не выявлено. Незначительные отличия имеются только в
сроках миграции и гнездования.
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МОНОГРАФИИ «ПТИЦЬЕ ЯЙЦО»
СУПРУГОВ РОМАНОВЫХ
International Wildlife Consultants, P.O.Box 19, Carmarthen, SA33
5YL, Wales, UK. Email: jevgeni@falcons.co.uk; zoolit@hotmail.com
Вот уже более полувека орнитологи и работники
птицеводства во всем мире регулярно цитируют монографию
супругов Романовых «Птичье яйцо». Однако биографии ее авторов
и история создания этой выдающейся книги долгие годы оставались
за семью печатями. Причина простая – оба автора были
белогвардейскими эмигрантами. Алексей Лавреньтьевич Романов
родился в 1892 году в Санкт-Петербурге и рано лишился отца,
ушедшего на Русско-Японскую войну. Юноша был единственным
сыном, интересовался скульптурой и живописью, пока не был
призван на фронты Великой войны. Затем Революция и
Гражданская война мешали ему получить высшее образование, к
которому
он
стремился
любой
ценой.
Он
учился
непродолжительное время в разных городах: Санкт-Петербурге,
Казани, Томске и Владивостоке, умудряясь сочетать невероятное:
учебу со службой в инженерных войсках, пока не оказался с
отошедшей Белой Армией в Маньчжурии, откуда эмигрировал в
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США. В Америке Алексей сразу отправился учиться в Корнельский
университет, который закончил в 1925 году. В этом же университете
в 1928 году он защищает диссертацию. Его целеустремленность и
рвение не могли остаться незамеченными и его оставляют на
кафедре, где он делает головокружительную для эмигранта карьеру
и наконец становится профессором химической эмбриологии. На
этом посту он проработал четверть века. В 1928 году Алексей
женится на Анастасии Саенко – также эмигрантке из Маньчжурии,
племяннице бывшего директора КВЖД. Тасик (так ее звал муж)
закончила медицинский факультет Томского универстите в 1923
году и Университет Пенсильвании в 1928 году. Анастасия начинает
работать с мужем, во всем помогая ему. Детей у Романовых не было
и поэтому они всецело могли отдаться научным исследованиям.
Четверть века эта уникальная супружеская пара работала почти
круглые сутки (кроме ночи), без выходных, праздников и отпусков.
Были поставлены тысячи экспериментов. Всего за свою жизнь
Алексей Лаврентьевич совместно с супругой изучил и вскрыл
220 000 яиц: из которых 150 000 яиц курицы, 25 000 фазаньих, 20
000 индюшковых, 13 000 перепелиных, 10 000 утиных, 500
куропаточьих, 500 гусиных и 1000 других различных диких видов
птиц (Kinkead, 1955). В 1936 г. Алексей отправляется в поездку по
Западной Европе, где он знакомится с организацией исследований в
области промышленного птицеводства и изучения эмбриологии в
ведущих центрах континента. Постоянно ведет дневник. В 19391940 сразу после этого турне его приглашают читать лекции в
Гарвард. В 1949 году он приходит к крупному издательству John
Wiley & Sons Inc. в Нью-Йорке с рукописью книги, которая
занимает ... 2 чемодана. В ней около 2000 страниц текста и более
1000 иллюстраций, сделанных его собственной рукой. Издатель,
ознакомившись бегло с содержимым, выносит вердикт – рукопись
несмоненно будет издана, но только если соавторы ее сократят в 2
раза. Романовы вежливо, но решительно оказываются. В конце
концов они вынуждены уступить. Книга выходит на 980 страницах,
весом в 3 фунта с 435 иллюстрациями и производит эффект
разорвавшейся бомбы. Библиография включала 2600 источников на
многих языках мира. Когда репортер «Нью Йоркер» спросил
соавторов, как им удалось добиться столь многого в столь сжатый
срок, они сказали, что если бы они не работали по вечерам и
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выходным, то их труд взял бы в два раза больше времени – в итоге
книга стала своеобразной библией для птичьих эмбриологов во всем
мире (Birkhead, 2008). Советские власти при постоянной нехватке
продовольствивя соглашаются на официальный перевод издания на
руский язык, закрывая глава на белогвардейское прошлое обоих
соавторов и в 1959 году в издательстве «Пищепромиздат» в Москве
эта книга выходит на русском языке в переводе к.б.н.
Е.В.Соколовой на 540 страницах (Романов, Романова, 1959).
Несмотря на еще дополнительное сокращение объема, даже в таком
усеченном варианте книга выглядит фундаментально. Монография
освещает вопросы яичной продуктивности кур, физиологию
яйцекладки, формирование и строение яйца, причины образования
ненормальных яиц, химический состав яиц, микробиологию яйца,
технологические особенности яиц как пищевого продукта, вопросы
хранения, переработки и использования яиц в кулинарии, в
различных отраслях пищевой промышленности, медицине и т. д.
Через несколько лет в 1960 году выходит следующее
фундаментальное исследование
супругов Романовых – книга
«Птичий эмбрион», но из-за изменений в технологии
промышленного птицеводства, появления на рынке антибиотиков, и
появления других модельных объектов для генетиков, она уже не
имела столь оглушительного успеха, как первая монография по
яйцу. В конце жизни Алексей Лаврентьевич опубликовал еще:
Biochemistry of the Avian Embryo (Wiley/Interscience, 1967),
Pathogenesis of the Avian Embryo (Wiley/Interscience, 1972), писал
стихи: The University Campus (Cayuga, 1960); Ithaca (Cayuga, 1962);
Profiles of American Heritage (Cayuga, 1963); Reflective Poems
(Cayuga, 1964); Vistas of Life (Heritage, 1975); Artist-Poet‘s Album
(Heritage, 1975); Anthology of Ideas (Heritage, 1977). Его дневники,
изданные на английском языке (Diaries Through War and Peace,
(Heritage, 1977) ждут перевода на другие языки. Скончался Алексей
Лаврентьевич Романов в 1980 году и похоронен на кладбище в
Итаке, недалеко от места, где он проработал большую часть своей
жизни в Америке. Архив ученого хранится в Корнельском
университете. По-английски он пишется как Prof. Alexis Lawrence
Romanoff. Никто в мире не знал о птичьем яйце больше, чем он.
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СВЯЩЕННИК ФРЕНСИС ДЖОУРДЕЙН (1865-1940) –
САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ООЛОГ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Мезбировское орнитологическое общество; zoolit@mail.ru
В 1946 г Британская Ассоциация Оологов была
переименована в Общество Джоурдейна (The Jourdain Society). Кем
же был сам Джоурдейн, именем которого назвалось самое крупное
сообщество оологов Европы ?
Священник Френсис Джоурдейн (1865-1940) вошел в историю
как
самый
крупный
коллектор
Британии,
научно
документировавшим все свои находки. Сын церковника без
биологического образования вырос в графстве Дербишир и почти
всю свою жизнь проработал недалеко от Оксфорда и только после
выхода на пенсию в 1925 году переехал на южное побережье в
местечко Бурнемаус. В течение 40 лет, с 1900 по 1939 годы, он
тратил каждую весну на поиски птичьих гнезд. Начав с Голландии и
Дании, он много работал в Испании, Морокко, на Корсике, в
Исландии, Алжире. В 1921 году он организовал первую экспедицию
Оксфордского университета на Шпитцберген, о чем позже вышли
статьи в журналах ―The Ibis‖ и ―The Auk‖. В 1923 г он работал в
Голландии и Швейцарии, а в 1924 г в Норвегии и Финляндии.
Выйдя на пенсию, Френсис не сидел, сложа руки - посетил Тунис,
Голландию, Данию, Алжир, Морокко, Кипр, Балеарские острова,
Палестину, Швейцарию, Египет, Венгрию, Корсику и Францию, не
говоря о том, что исколесил всю Британию. Сказать, что этот
человек был одержимым – значит ничего не сказать. Его
удивительной работоспособности завидовали многие друзья и
коллеги. У него был штормовой и воинственный характер,
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совершенно не соответствующий профессии. Он никогда не
обращал внимания на удобства и формальности и часто жаловался
на кратковременность весны и сезона размножения у птиц. Однако
это время он использовал неистово и с максимальной
эффективностью, часто работая за полночь, выдувая яйца и занося
сопутствующие налюдения в полевой дневник. Подобно многим
другим коллекторам, у него был особый нюх на гнезда, а известные
историки британской орнитологии Барбара и Ричард Мирнс (Mearns
B. & R.Mearns, 1998) называют способности Френсиса вести
дневник исключительными в плане дотошности и аккуратности. Его
пометки включали сведения о гнездовом материале и конструкции
гнезда, датах откладки, интервалах между откладкой, точных
промерах яиц, длительности инкубации, периоде вылета и
соотношении родительских обязанностей по выращиванию
потомства. Иногда он коллектировал и птичьи шкурки.
Не удивительно, что многие ведущие британские орнитологи
просили Френсиса быть соавтором в частях и главах по
размножению птиц в таких известных сводках, как: ―British Bird
Book‖ (1910-13), ―Practical Handbook of British Birds‖ (1919-24), 5томнике ―Handbook of British Birds‖ (1938-1941). Слава Френсиса
была мировой и знаменитый американский орнитолог Артур
Кливленд Бент для своего многотомника «Life Histories of North
American Birds‖ попросил Джоурдейна написать главы по
размножению ряда птиц, которые встречаются и в Западной
Палеарктике, и в Неоарктике. Примечательно, что Джоурдейн
ничего не публиковал, пока ему не сполнилось 34 года.
Френсис был помощником редактора журнала ―British Birds‖
и ―The Ibis‖ и редактором чисто оологического издания ―The
Oologists‘ Record‖
- журнала Британской Оологической
Ассоциации, которую он помог создать. Он был также одним из
членов-основателей Британского Треста Орнитологии в 1932 году.
Френсис скончался в 1940 году, в то самое время когда в небе
Англии происходила знаменитая «Битва за Британию». Близкий
друг Френсиса, знаменитый британский орнитолог Гарри Визерби
(Harry Witherby) предложил купить коллекцию Британскому Музею
Натуральной Истории, но они в тот момент не захотели этого
сделать. Дочь Френсиса была обижена на отца за то, что он всю
свою жизнь слишком много внимания уделял колекции, а не семье и
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вообще не заботилась о ее сохранности. Когда коллекция стала
распродаваться по частям разным мелким покупателям, то
большинство стекол в ящиках оказалось разбитыми, а многие яйца
поврежденными. Некоторые яйца были похищены, а масса
литературы и сопроводительной документации, как потом
выяснилось, были преднамеренно сожжены. Тем не менее, яйца
скупил другой коллектор Вивьен Хьюитт (Vivian Hewitt), который
успел их перевести во временное помещение в городочке
Бурнемаус, а затем переместить снова в Северный Уэльс, совсем
незадолго до того, как фашистские бомбы разрушили это временное
хранилище. После смерти Хьюитта коллекция Френсиса вновь
оказалась под угрозой со стороны очередного наследника, пока она,
наконец, не была приобретена Британским Трестом Орнитологии,
который, все же, затем смог передать ее в Британский Музей
Естественной Истории. После этого данный музей стал обладателем
самой крупной оологической коллекции в мире – около 1 миллиона
птичьих яиц.
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СВОДКИ ПО НИДОЛОГИИ И ООЛОГИИ ПТИЦ ЕВРОПЫ
Мезбировское орнитологическое общество; zoolit@mail.ru
Многие орнитологи и оологи Европы хорошо знакомы с
полевым определителем гнезд, яиц и птенцов птиц Британии и
Европы - A Field Guide to the Nests, Eggs and Nestlings of British and
European Birds (Quadrangle, 1975).
Однако об авторе этого
определителя было известно очень мало. И дело заключалось не
только в «железном занавесе», но и в невероятной скромности
автора этого блестящего руководства.
Колин Джеймс Оливер Харрисон, по свидетельству хорошо
его знавшего коллеги W.R.P.Bourne (2004), был одним из самых
талантливых орнитологов Британии в своем поколении и, к
сожалению, одновременно наименее признанным. Путь Колина в
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профессиональную орнитологию был извилист и долог. Он родился
в Лондоне и после окончания школы работал сначал в
правительственной
испытательной
лаборатории,
затем
библиотекарем и школьным учителем. Птицами начал
интересоваться с самых ранных лет. Еще в юности стали выходить
его многочисленные заметки о пернатых. В 1950-ые годы он в
составе экспедиции от университета Кембриджа отправился в
Норвегию изучать осеннюю миграцию птиц и поздже опубликовал
описание этой поездки (Sterna 23, 29). Только после этого ему
предложили занять должность в комнате птиц (Bird Room) в Музее
природы Великобритании (British Natural History Museum) ,
находящейся в Тринге, где он стал ответственным за
нидологические и оологические коллекции. В этой время ему было
уже 34 года. Результатом этого назначаения стали многие статьи о
гнездах птиц и их яйцах по обе стороны Атлантики. В 1966 Колин
возглавил 4-ую орнитологическую экспедицию в Австралию.
Однако чем глубже он углублялся в тайны оологии, тем шире его
начинали интересовать и другие смежные вопросы. Очень скоро он
примкнул к коллегам музея, изучавшим поведение птиц на воле и в
неволе. Результаты были освещены в серии публикаций в журналах
«British Birds» и «Aviculture Magazine». Эти работы развили его
интерес к изучению биогеографии и
малопривлекательных
палеонтологических коллекций, разбросанных в разных музеях
страны, что привело к необходимости частых поездок. Работа с
остатками вымерших птиц вместе с Кириллом Уолкером (Cyril
Walker ) привела в новой серии публикаций по палеоорнитологии.
Его исследование распространения птиц нашло отражение в его
―Atlas of the Birds of the Western Palearctic‖ (Collins, 1982) а
палеонтологические изыскания вылились в публикацию ―History of
the Birds of Britain‖ (Collins, 1988) – книге, которая совершенно не
была оценена современниками по достоинству. Как личность,
Колин был коренастым, волосатым, щедрым и хорошим товарищем
с очень широкими интересами. Он никогда не старался быть на виду
и всячески избегал обсуждения рабочих вопросов с коллегами. Это
было очень печально, так как коллеги всегда были рады помочь
советом или какими-то деталями. Он превратился в очень
скромного человека, который заседал в комитетатх и выполнял роль
советника в различных официальных и добровольных органах.
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Ваместе с другими известными орнитологами Бурне склонен был
относить это к комплексу, который развился у Колина из-за
остутствия университетского образования. Когда же Колин получил
на 5-м десятке жизни долгожданную и несомненно заслуженную
степень доктора наук, то это уже было слишком поздно для
изменения его характера.
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СЕКЦІЯ ПТАХІВНИЦТВА
Бородай В.П. Мельник В.В., Н.П. ПономаренкоН.П.
Передмова
Останнім часом галузь птахівництва стрімко розвивається як за
кордоном, так і в Україні. За даними FAO у світі річне виробництво
продукції птахівництва у 2010 році склало близько 95 млн. т м‘яса,
що становить 33 % від м‘яса всіх видів тварин. Виробництво
харчових яєць у світі за десятиріччя збільшилось з 49,8 до 62 млн. т.
За прогнозом світове виробництво м‘яса птиці впродовж наступного
десятиріччя збільшиться ще на 29 % (у середньому очікується ріст
на 2,4 % щорічно) і досягне майже 118 млн. т. Виробництво яєць до
2015 року збільшиться на 16,6 % і буде становити 71 млн. тонн. В
Україні працює близько 100 птахофабрик, які спеціалізуються на
виробництві курячих харчових яєць, із них 57 – великі промислові
птахофабрики, які виробляють до 90 % продукції. На ринку
виробників м‘яса є близько 10 великих виробників: ВАТ
«Миронівський хлібопродукт» – 49,8% ринку, ТОВ «Комплекс
Агромарс» – 15,4 %, птахокомбінат «Дніпровський» – 6,5 %,
«Агро-Овен» – 4,5 % та ін. Нині у загальній структурі виробництва
м'ясо птиці посідає перше місце і на його частку припадає 47,9 %.
Друге місце займає свинина – 35,9 %, а третє – яловичина і
телятина (15,5 %). Отже, на даний час галузь птахівництва в Україні
постійно розвивається, а тому потребує висококваліфіковані кадри.
У Національному університеті біоресурсів і природокористування
України є кафедра птахівництва, яка здійснює підготовку фахівців
для галузі птахівництва.
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Кафедра забезпечує викладання дисциплін за магістерською
програмою «Птахівництво» за спеціальністю «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва», а саме: «Біологія
сільськогосподарської
птиці»,
«Інкубація
яєць
сільськогосподарської птиці з основами ембріології», «Виробництво
харчових яєць», «Виробництво м'яса сільськогосподарської птиці»,
«Племінна справа у птахівництві». Крім цього, кафедра здійснює
підготовку магістрів за програмами: «Менеджмент у галузі
птахівництва» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» і
«Якість продукції, стандартизація і сертифікація на підприємствах
галузі птахівництва» – за спеціальністю «Якість, стандартизація та
сертифікація». Студенти, які навчаються у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України, вивчаючи
дисципліни з птахівництва, мають можливість не лише одержувати
теоретичні знання, а й набувати практичні навички щодо технології
виробництва яєць і м'яса птиці, перебуваючи на навчальній і
виробничій практиці у провідних птахогосподарствах нашої
держави і за кордоном.
Баркова О.Ю., 1Сазанов О.О., 2Костенко С.О.
ЗВ'ЯЗОК АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ НУКЛЕОТИДНОЇ
ПОСЛІДОВНОСТІ CR523443 З ТОВЩИНОЮ ШКАРАЛУПИ
ЯЙЦЯ У ДОМАШНЬОЇ КУРКИ
1
Лабораторія молекулярної організації генома Всеросійського
науково-дослідного інституту генетики і розведення
сільськогосподарських тварин Російської академії
сільськогосподарських наук, Московське шосе 55-а, Пушкін,
Санкт-Петербург 196601
2
Національний університет біоресурсів і природокористування
України, вул. Генерала Родімцева, 19, к.1, Київ, Україна, 03041
swetakostenko@mail.ru
Продуктивність сільськогосподарських тварин в переважній
більшості конролюється генами, розташованими в QTL, – локусах
кількісних ознак. Дослідження QTL мають значення як для
загальної генетики, одним з розділів якої є генетика кількісних
ознак, так і для практичної селекції, оскільки дозволяють маркувати
господарські цінні ознаки і створювати системи для маркерної
селекції. Оптимізація товщини шкаралупи яйця має велике
1
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економічне значення, оскільки може допомогти зменшити втрати
птахівницької продукції при транспортуванні. Застосування системи
молекулярно-генетичних маркерів необхідне для отримання нових
ліній і кросів несучок з оптимізованою товщиною шкаралупи.
Представлена робота присвячена пошуку алельних варіантів
послідовності CR523443, і вивченню їх зв'язку з товщиною
шкаралупи яйця на 53-му тижні життя домашньої курки-несучки.
У попередні роки нами проведений ряд експериментів по
позиційному клонуванню району ST53 хромосоми 4 домашньої
курки, QTL товщини шкаралупи, на 53 тижні життя. Методом
гібридологічного аналізу косегрегації ДНК-маркера мікросателітів і
кількісних ознак визначені маркери інтервалів генетичної карти
(районів хромосом), контролюючих QTL ST53. З використанням баз
даних комп'ютерної мережі Інтернет показана локалізація кількісної
ознаки ST53 в межах інтервалу, обмеженого мікросателітами
локусами MCW0114 і ADL0241. Визначені координати тринадцяти
клонів, що мають гомологію послідовностей ДНК вставки з
мікросателітами локусами MCW0114 і ADL0241. Перевірка клонів
на предмет наявності послідовності методом ПЛР з використанням
праймерів для мікросателітів локусів MCW0114 і ADL0241
дозволила встановити відповідність дев'яти BAC-клонів локусу
MCW0114 і чотирьох BAC-клонів локусу ADL0241. Методом
флуоресцентної гібридизації ДНК-ДНК in situ (FISH) встановлена
внутрішньохромосомна локалізація BAC-клонів, що містять
мікросателіти локуси. Встановлено наступне положення маркерів
мікросателітів локуса ST53 на GGA4 (хромосома курки 4):
MCW0114 - 17.834.202-17.834.699 п.н. і ADL0241 – 16.643.31416.643.645 п.н. Отриманий інтервал величиною 1,2 млн.п.н. є
критичним для ознаки ST53. На сьогодні, ідентифіковано 20 генів,
що є позиційними кандидатами для ознаки ST53. У курей
неспеціалізованої породи польські зеленонога були виявлені
достовірні (на рівні значущості 0,01) двократні відмінності між
групами з тонкою і товстою шкаралупою яйця по рівню експресії
послідовності CR523443. Коефіцієнт кореляції між рівнем експресії
цієї послідовності і товщиною шкаралупи склав 0,85 (Химаніна і ін.,
2008). Для секвенування було використано 6 зразків ДНК від шести
курей породи польська зеленонога куропатчата (ті ж особини, що і
для аналізу експресії генів-кандидатів в роботі Химаніної і ін.,
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2008). Для генотипування використано 91 зразок ДНК курей породи
род-айленд з двох груп з товщиною шкаралупи 389,9 ± 13,09 мкм
(46 особин), і 315,7 ± 21,38 мкм (45 особин). Аналіз in silico
проводили з використанням баз даних повного сиквенса генома
домашньої
курки
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi?taxid=9031
і
http://www.ensembl.org/Gallus_gallus/). Підбір олігонуклеотидівпраймерів для секвенування регуляторного і частини що кодує
районів послідовності CR523443, яка експресується, проводили на
підставі
інформації
баз
даних
мережі
Інтернет
(www.nlm.ncbi.nih.gov
і
www.ensembl.org)
за
допомогою
комп'ютерної програми PRIMER_3 (wwwgenome.wi.mit.edu).
Специфічність і відсутність можливої гомології внутрішньогенома
отриманих послідовностей праймерів проводили за допомогою
пакету програм BLAST з варіюючими параметрами величини вікна,
допустимого відсотка ідентичності пар основ, фільтрації повторів. З
метою підбору оптимальних довжин і взаємного розташування
фрагментів
ДНК,
призначеної
для
секвенування,
було
проаналізовано 2 т.п.н. у напрямі 5‘ від старт-кодону і 1,5 т.п.н. в
межах відкритої рамки прочитування.
Нуклеотидна послідовність CR523443 має довжину 2102 п.н.
Вона вперше була виявлена в матричній РНК, виділеній з м'язів
дорослих птахів. Пізніше ця послідовність була виявлена в
головному мозку, хрящовій тканині і в жіночих геніталіях
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene). Проведений раніше аналіз
CR523443 за допомогою комп'ютерної програми BLAST не виявив
гомологічних послідовностей у інших класів хребетних тварин
(Химаніна і ін., 2008). У нашому дослідженні ми ампліфікували
шість фрагментів регуляторної і кодуючої областей послідовності
CR523443, яка істотно впливає на товщину шкаралупи яйця несучки
на 53 тижні життя. У кожної з шести курей неспеціалізованої
породи польська зеленонога з вираженими відмінностями по
товщині шкаралупи ми секвенували фрагменти цієї послідовності.
Секвенування цих фрагментів дозволило виявити 6 сайтів
мононуклеотидного поліморфізму (SNP) в межах послідовності
Сr523443, з них 5 – в регуляторній області (S2_1, S3_1, S3_2, S3_3 і
S3_4) і 1 - в тій, що кодує (S6_1). Для фрагмента, обмеженого 6-ою
парою праймерів, виявлений один сайт скріплення
фактора
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транскрипції MBF-1 (TTTTGG) (тільки T-варіант), відстань +1920
п.н. від стартового кодону. Слід зазначити, що у всіх отриманих
SNP були знайдені сайти прикріплення факторів транскрипцій,
присутні тільки в одному з алельних варіантів, що дає підстави
вважати, що ці поліморфні сайти, ймовірно, є rSNP - регуляторними
однонуклеотидними поліморфними сайтами (Ponomarenko et al.,
2002). Цікаво, що в наший роботі всі алельні варіанти rSNP, що
визначають пов'язання з факторами транскрипції – репресорами,
були пов'язані з нижчим рівнем експресії послідовності CR523443 і
меншою товщиною шкаралупи. Алелі, що визначають зв'язок з
факторами транскрипції – активаторами, частіше зустрічалися у
особин з вищим рівнем експресії CR523443 і більшою товщиною
шкаралупи. Використання ПЛР з алелеспецифічними праймерами
дозволило встановити наявність достовірних відмінностей по
частотах алелей поліморфних сайтів ST2_1, ST3_1, ST3_2 і ST3_3 в
групах курей породи род-айленд з товстою і тонкою шкаралупою
яйця. Це свідчить про можливий зв'язок генотипів по цих
поліморфних сайтах з ознакою, що вивчається. Встановлено також,
що товщина шкаралупи достовірно розрізняється в генотипових
класах по rSNP ST2_1, ST3_1, ST3_2, ST3_3 і ST6_1. Причому, у
разі ST2_1 як гетерозиготні особини, так і гомозиготи по алелю Т
відрізняються від особин дикого типу на рівні значущості 0,01. Для
цього сайту виявлена також достовірна відмінність частот алелей в
групах з товстою і тонкою шкаралупою яйця, що може бути
інтерпретоване як найбільший зв'язок rSNP ST2_1 з проявом ознаки,
що вивчається. Цікаво, що у випадках ST3_3 і ST6_1 гетерозиготи
володіли значно більшою товщиною шкаралупи, чим представники
обох гомозиготних генотипових класів. А у випадках ST3_1 і ST3_2
вплив генотипу на ознаку, що вивчається, був виявлений тільки у
гомозигот по мутантові алелю. Враховуючи наявність зв'язку
описаних поліморфних варіантів з товщиною шкаралупи яйця у
спеціалізованої
породи
яєчного
напряму
род-айленд
і
неспеціалізованої
локальної
породи
польська
зеленонога
куропатчата, які мають абсолютно різне походження, можна
зробити висновок про широку поширеність і, можливо,
універсальність даного явища. Крім того, більшість промислових
кросів отримані на основі породи род-айленд, що визначає
виняткове значення цієї породи для птахівництва яєчного напряму.
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Таким чином, виявлені відмінності дозволяють говорити про
можливість створення на базі отриманих нами результатів системи
генотипування Gallus gallus по алелям rSNP, що впливають на
товщину шкаралупи яйця.
Бородай В.П., Курінна А.С., Володкевич С.В.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «СЕЛ-ПЛЕКС» НА МОРФОЛОГІЧНІ
ПОКАЗНИКИ ЯЄЦЬ ПЕРЕПЕЛІВ
Національній університет біоресурсів і природокористування
України, м. Київ
За морфологічними якостями перепелині
яйця
відрізняються від яєць іншої птиці; так в перепелиних яйцях більша
відносна маса білка 55-57 %, маса жовтка – 34-36% шкаралупа
складає 9 - 11% від маси яйця, тоді як у курей – 10% від всієї маси.
При такій тонкій шкаралупі яйця мають тонку підшкаралупну
оболонку (0,1 – 0,11%) [Технологія, 2006].
Дефіцит необхідних поживних речовин, у тому числі і
селену призводить до зниження продуктивності, погіршення
використання корму і навіть захворювання птиці. Селен –
мікроелемент, має широкий спектр дії. Він є активатором ключових
реакцій обміну речовин; активним центром ферментів, які беруть
участь у процесі детоксикації численних продуктів метаболізму,
регулюють окислення жирних кислот, впливають на метаболізм і
синтез багатьох гормонів, контролюють активність гуморального і
клітинного імунітету, відтворну функцію. Нестача селену в кормах
може викликати різні захворювання. Селенова недостатність
збільшується за використання комбікормів з низьким вмістом
компонентів тваринного походження, особливо при використанні
пліснявих кормів [Лемешева, 2003].
Препарат «Сел-Плекс» є джерелом органічного селену, який
виробляється спеціальними штамами дріжджів, які вирощуються на
середовищі, збагаченому селеном та з пониженим вмістом сірки,
завдяки чому дріжджі використовують селен замість сірки в
процесі формування клітинних елементів, включаючи білки
[Дяченко, 2008].
У зв‘язку з цим метою наших досліджень було вивчення
впливу препарату «Сел-Плекс» на морфологічні показники яєць
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перепелів. Дослід проведений на перепелах батьківського стада
японської породи у 2008 році в умовах ТОВ «Агросоюз Фенікс»
Київської області. Піддослідне поголів‘я перепелів утримували в
кліткових батареях, параметри мікроклімату приміщення
відповідали прийнятим для птиці зоогігієнічним нормам. Для
досліду було відібрано 360 голів перепелів у віці 37 тижнів (259
діб), яких розділили за принципом аналогів
на 2 групи.
Співвідношення самців до самок – 1 : 4. Зрівняльний період досліду
тривав 7 діб, а основний – 39 діб.
Під час зрівняльного періоду перепели одержували
комбікорм із вмістом 0,0175 г селену в 1 тонні. В основний період
птиці дослідної групи рівень селену у комбікормі підвищували за
рахунок препарату «Сел-Плекс». Норма витрат комбікорму при
годівлі перепелів становили 30 г на добу на одну голову.
За період досліду було встановлено, що збагачення кормів
селеном за рахунок препарату «Сел-Плекс» позитивно впливає на
масу яєць. Так вже з другого тижня від початку згодовування
комбікормом збагаченим селеном спостерігалося вірогідне
збільшення маси яєць. В дослідній групі (11,93 г) в порівнянні з
контролем (10,74 г) маса яєць була більшою на 1,18 г або 9,97%
(Р≤0,001).
При вивченні морфологічного складу яєць
спостерігалася вірогідна різниця між групами. Зокрема, маса жовтка
у дослідній (4,13 ± 0,09) групі була більшою порівняно з контролем
(3,59 ± 0,07) на 13%, маса білку (7,79 ± 0,14; 6,71 ± 0,17) відповідно
на 13,9%, маса шкаралупи (1,05 ± 0,02; 0,95 ± 0,03) – на 9,5%
(Р≤0,05).
Аналізуючи отриманні данні можна зробити висновок, що при
застосуванні препарату «Сел-Плекс» маса яєць збільшилась на
9,97% в порівнянні з контролем; маса білка була більшою на 13,9%,
жовтка на 13,0% та маса шкаралупи – 9,5%.
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Бородай В.П., Мельник В.В, Вертійчук А.І., ПономаренкоН.П
ВПЛИВ ФІТОПРЕПАРАТУ НА НЕСУЧІСТЬ ТА ЯКІСТЬ
ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ КУРЕЙ КРОСУ „КОББ-500”
Національний університет біоресурсів і
природокористування України,
м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 12-б, NatPP@meta.ua
Відомо, що яєчна і м‘ясна продуктивність усіх
сільськогосподарських птахів змінюються під впливом селекції та
факторів годівлі й утримання Так, завдяки успіхам селекції створено
високопродуктивні кроси м‘ясних курей. Для збільшення
виробництва м‘яса курчат-бройлерів та зниження його собівартості
необхідно підвищити продуктивність племінних курей та
виводимість яєць і вивід молодняку. Ці показники обумовлені як
генотиповими, так і паратиповими факторами. На організм курей
паратипові фактори впливають через яйця – їх хімічний склад.
Одними із компонентів яйця, що впливають на вивід курчат є
каротиноїди. Промисловістю різних держав освоєно виробництво
пігментних препаратів, які містять синтетичні каротиноїди, червоно
забарвлені каротиноїди з грибів лисичок і пігменти різних
ракоподібних, бета-каротин мікробіологічного походження тощо.
Останнім часом виробників, які вишукують природну сировину для
виготовлення препаратів з високим вмістом каротиноїдів все більше
приваблюють чорнобривці (Tagetes) – рослини, що мають яскравооранжеві квіти.
Метою нашої роботи було дослідити вплив препарату,
виготовленого з квітів чорнобривців на несучість та якість яєць
м‘ясних курей кросу «Кобб-500». Дослідження проведені в умовах
віварію науково-навчальної лабораторії кафедри птахівництва
Національного університету біоресурсів і природокористування
України.. Для проведення роботи використано курей батьківського
стада кросу «Кобб-500»: було сформовано 2 групи птиці, одна з них
– контрольна, а друга – дослідна. Півнів і курок утримували на
глибокій підстилці, годували повнораціонними комбікормами
згідно рекомендацій фірми-постачальника кросу „Кобб-500‖. При
цьому до комбікорму курей дослідної групи (починаючи з 21тижневого віку) додавали фітопрепарат, виготовлений з сухих
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пелюсток чорнобривців у кількості 0,33 %. Вплив фітопрепарату
досліджували впродовж двох продуктивних періодів. Для цього,
після закінчення першого циклу яйцекладки (26-84 тижні) було
проведено примусове (штучне) линяння курей (з 85- до 95тижневого віку). Перед застосуванням примусового линяння
припинили додавати до раціону дослідних курей фітопрепарат.
Через 3-6 діб після цього визначили якість яєць за всіма
показниками. Після закінчення линяння оцінили морфологічні
показники яєць і вміст каротиноїдів у жовтку і потім почали
згодовувати фітопрепарат. Кури відновили відкладання яєць з 96
тижневого віку, і їхню несучість ми вивчали до 104 тижневого віку.
У курей було досліджено несучість, морфологічні показники яєць
(індекс форми, маса яйця, білка і жовтка, співвідношення білка і
жовтка) вміст вітаміну А та каротиноїдів (за бальною шкалою фірми
Ля – Рош). За результатами наших досліджено встановлено, що
несучість у курей контрольної і дослідної груп по періодах досліду
мала певну мінливість. Так, на початку досліду дещо вища несучість
була в курей контрольної групи: з 38 до 60-тижневого віку від них
одержано 78,1 яйця, а дослідної – 72,1 яйця. Однак впродовж 61-84тижневого віку кури дослідної групи відклали яєць більше (43,3
шт.), ніж контрольної (36,8 шт.). Враховуючи обидва підперіоди,
загальна кількість відкладених яєць в обох групах курей була
практично однакова: 114,9 штук у контрольній групі і 115,4 штук у
дослідній групі. Після примусового линяння в курей контрольної
групи були дещо вищими максимальна несучість за тиждень (4,7
шт.) і загальна несучість за 9 тижнів – 29,4 шт. порівняно з
дослідною групою – 4,2 і 28,7 шт. відповідно. Аналізуючи масу
яєць піддослідних курей слід відмітити певні відмінності по
группах. Так, впродовж усіх періодів яйцекладки маса яєць курей
дослідної групи була більшою. Проте вірогідна різниця (Р0,001)
встановлена лише у 84-тижневих курей. При цьому маса яєць курей
у другому продуктивному періоді вища порівняно з першим як у
контрольній групі, так і у дослідній. Впродовж дослідного періоду
визначали і такі показники: індекс форми яєць, співвідношення
―білок : жовток―, вміст каротиноїдів у жовтку. Оцінюючи індекс
форми яєць потрібно вказати на суттєву різницю між групами лише
в курей 84-тижневого віку. Аналізуючи дані щодо співвідношення у
яйці маси білка до маси жовтка, передусім, необхідно вказати на
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зменшення цього показника з віком курей обох груп, що відповідає
загальній біологічній закономірності. На початку другого
продуктивного періоду збільшилась маса білка і зменшилась маса
жовтка в яйцях піддослідних курей і це обумовило підвищення
досліджуваного показника. При порівнянні даних у двох групах
суттєвої різниці не встановлено. Результати досліджень вмісту
каротиноїдів у жовтку яєць піддослідних курей за бальною шкалою
свідчать про збільшення цього показника в дослідній групі у 2,163,76 рази. Перед застосуванням схеми примусового линяння курям
дослідної
групи
припинили
згодовувати
досліджуваний
фітопрепарат. Вже через 3-6 діб після цього вміст каротиноїдів у
жовтку яєць знизився до 1,44 бали. Це свідчить про відсутність
пролонгованої дії препарату після його виключення з раціону курей.
Для одержання об‘єктивних даних щодо забарвлення жовтка яєць
було проведено їх біохімічне дослідження на вміст каротиноїдів, а
також вітамінів А і В2. Яйця було відібрано від курей у віці 79-80
тижнів, після того як дослідне поголів‘я одержувало фітопрепарат
впродовж 40 тижнів. Аналіз одержаних даних свідчить, що в яйцях
курей, які довготривалий час одержували фітопрепарат,
виготовлений з квітів чорнобривців, більше вітамінів А (на 9,6%) і
В2
(на 41,3%) та каротиноїдів
(на 73,5%).Таким чином,
узагальнюючи дані щодо несучості піддослідних м‘ясних курей
кросу „Кобб-500‖, морфології і біохімії яєць, слід відмітити
позитивний вплив фітопрепарату на якість одержаної продукції.
Бульченко І. О.
ГЕНЕТИЧНІ АНОМАЛІЇ – ЯК ПРИЧИН ЕМБРІОНАЛЬНОЇ
СМЕРТНОСТІ
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, вул.
Кірова 160
Причинами ембріональної смертності птиці являються
неправильна годівля батьківського поголів'я, порушення правил
зберігання і транспортування яєць, неоптимальні умови інкубації.
Але серед мертвих зародків можуть бути такі, загибель яких
викликана порушення розвитку під впливом летальних і
напівлетальних генів. Ці спадкові фактори викликають порушення
розвитку окремих тканин і органів ембріонів. Летальні і сублетальні
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мутації часто рецесивні і тому проявляються тільки в
гомозиготному стані..
Летальні гени частіше проявляються у домашніх тварин, ніж
у їхніх диких предків. Це пов'язано з двома факторами. По-перше, в
захищеному середовищі напів-летальний мутант може вижити. Подруге, з метою селекції на покращення бажаних ознак у домашніх
тварин підтримується більш високий ступінь інбридингу, при якому
рецесивна леталь, більш імовірно, перейде в гомозиготний стан.
На сьогоднішній день у свійської птиці відомо більше 100
генів, які мають летальний або сублетальний ефект (Soems, 1990).
Однак майже зовсім відсутні літературні повідомлення про
генетичні аномалії у порід і кросів сільськогосподарської птиці, які
використовуються в господарствах України, тому для вивчення
частоти і спектру спадкових морфологічних аномалій нами було
досліджено відходи інкубації
на базі кількох інкубаторних
підприємств Сумської області.
Дослідження було проведено в 2011 році. Обстеження і
фенотипування відходів інкубації відбувалося загальноприйнятим
методом паталого-анатомічного аналізу. Всього обстежено 600
ембріонів курей різних порід, 180 - ембріонів гусей, 540 —
ембріонів качок
В процесі дослідження з'ясувалося, що найбільше
морфологічних аномалій зустрічаються у курчат-бройлерів. Так
серед загиблих зародків фінального гібриду кросу Росс-308 було
виявлено 8,58% ембріонів з явними структурними відхиленнями,
тобто 0,38% від загальної кількості запліднених яєць. Частіше за все
зустрічалися
випадки акранії і полімелії. Ембріони, вражені
акранією, мали деформовану голову і відкритий головний мозок.
Більшість ембріонів гинули за кілька днів до вилуплення з яйця, але
деякі були ще живі, коли розтинали яйця. Полімелія — мутація, для
якої характерне наявність зайвої пари кінцівок. В основному
зустрічалися ембріони з 4 лапами (Talamillo, 2005 ). Крім того
інколи ембріони мали відкриту черевну порожнину, деформовану
голову і дзьоб а інколи і ознаки акранії.
Кількість мутацій в популяціях м'ясо-яєчних порід курей була
дещо нижча ніж у курчат-бройлерів. Так загальний відсоток
мутантів у породі бірківська барвиста серед загиблих ембріон і
серед загальної кількості запліднених яєць складала відповідно
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8,52 і 0,34 %. Були виявлені мутанти з акранією і перехрещеним
дзьобом. Серед відходів інкубації породи род-айланд найбільш
зустрічалися тільки мутанти з перехрещеним дзьобом і їх кількість у
відсотках від кількості відходів інкубації і загальної кількості
запліднених яєць складає відповідно 1,5 і 0,17%. Це були мутанти з
перехрещеним дзьобом.
Безпородні кури характеризувалися незначним рівнем
ембріональних аномалій. Їх кількість у відсотках від кількості
відходів інкубації і загальної кількості запліднених яєць складала
відповідно 2,2 і 0,3% і зустрічалися лише ембріони з перехрещеним
дзьобом.
Серед відходів інкубації яєць водоплавних птахів
морфологічні аномалії зустрічалися рідше ніж у курей. Так відсоток
від кількості відходів інкубації і загальної кількості запліднених
яєць складає відповідно у качок в середньому 0,83 — 1,42 % і 0,05
— 0,41%. У качок були виявлені мутанти з акраніє, полімелією і
вкороченою верхньою половиною дзьобу. У гусей отримано схожі
результати— 1,3 і 0,14%. Серед загиблих гусенят були виявлено дві
мутації. Екзенцефалія - відкритий головний мозок з ознаками грижі
головного мозку і мутація для якої ми не знайшли назви в
літературі. Ці мутанти характеризувалися деформованою і
вкороченою головою, великими очима. Верхня і нижня частини
їхнього дзьобу були розділені на три частини і загнуті відповідно
вниз і вверх.
Таким чином, на основі проведених досліджень зроблені
наступні висновки:
1. Сумарний рівень спадкових аномалій серед загиблих ембріонів
різних порід курей (1,50 – 8,58%) значно вищий, ніж у водоплавної
птиці (0,83 – 1,42%), що, ймовірно, пов'язано з більшим періодом
доместикації свійських курей.
2. Свійські кури характеризуються більш широким спектром
морфологічних аномалій (3 фенотипи), порівняно з качками (2
фенотипи) і гусьми (2 фенотипи).
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ВЕРОЯТНОСТНО-ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА ЭКСПРЕССИИ
ПОЛА У ПТИЦ
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Национальный университет биоресурсов и
природоиспользования Украины, г. Киев
2
Сумской национальный аграрный университет, г. Сумы
Искусственная регуляция пола у сельскохозяйственных птиц
является одной из сложнейших и заманчивых проблем
птицеводства. В настоящее время интерес к этой проблеме
значительно усилился в связи с созданием специализированных
птицеводческих предприятий, что диктует
необходимость
содержания в одном хозяйстве птицу не только одного вида, но и
преимущественно одного пола.
Ранее в куроводстве был проведен ряд исследований,
посвященных выяснению зависимости соотношения полов среди
суточного молодняка от особенностей кормления племенной птицы и
режимов инкубации яиц (Жмурин Л. М., 1965, 1966; Паршутин Г. В.,
1965). Однако до настоящего времени обнадеживающих результатов в
области регуляции пола у домашних птиц не получено.
С целью выявления истинной природы наблюдаемых
распределений полигенных признаков у ряда видов животных и
растений как общебиологического явления, нами, начиная с 1993 г.,
была предпринята попытка обобщения экспериментальных данных по
экспрессии пола у Gallus domesticus как соотношения особей
мужского и женского полов среди потомков у кур [1].
Исследования проводили на линейной и гибридной аутосексной
птице, позволяющей с точностью 100 % определять пол цыплят и
соотношение полов в потомстве отдельных самцов и самок. Среди
полтавских глинистых кур исследовали 111 семей, давших 2383
потомка от 9-ти отцов, у белых леггорнов было обследовано 90 семей
(2434 потомка от 7-ми отцов) и у гибридной комбинации 96×С
проанализировали распределение цыплят по полу у 46 семей, давших
1059 потомков от 4-х отцов.
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В первых двух опытах определение пола молодняка проводили
по системе аллельных генов K-k, детерминирующих скорость
оперяемости у кур, а в третьем – по системе генов S-s
(«серебристость-золотистость»), контролирующих окраску оперения у
кур. Среднее количество потомков от одного отца было равно 294
особям, а от одной матери – 24.
Поскольку во всех 20-ти обследованных отцовских семействах
наблюдалось примерно равное количество сыновей и дочерей (Х2 =
0,17-1,06), то можно заключить, что использовавшиеся в опытах
петухи не несли в своих Z-хромосомах рецессивных летальных генов.
В противном случае у гетерозиготных по летали L/l производителей
половина дочерей (генотип l/-) погибла бы на различных стадиях
эмбриогенеза, а это, в свою очередь, смещало бы соотношение полов
у суточных цыплят в сторону значительного преобладания самцов
(2:1).
Во всех случаях эмпирические распределения самок среди
потомков внешне напоминают нормальное Гаусса. Чисто формально
это хорошо согласуется с хромосомной теорией предопределения
пола у кур и вероятностным механизмом его экспрессии на
популяционном уровне.
Несмотря на то, что среди 247 скринированных семей не
выявлено ни одного случая появления потомков только одного пола,
все же по краям распределения находились матери, у которых
наблюдалось достоверное (Χ2
= 4,26-14,20, при Р<0,05-0,001)
смещение полового соотношения от равновесного 1:1, как в сторону
петушков (2-3:1), так и в сторону курочек (1:2,5-6). Всего в трех
опытах выявлено таких матерей 10,93 % (от общего числа), которые с
целью повторного обследования были оставлены на второй год
использования. Среди полтавских глинистых кур таких особей было
13, у белых леггорнов – 9, а среди борковских серебристых
(комбинация 96×С) – 5, что в общей сложности составило 27 особей.
Повторное обследование 27 переярых кур, дающих потомство с
вероятностным смещением в распределении полов, выявило
сохранение установленной ранее асимметрии распределения полов
только в потомстве четырех самок. Три из них принадлежали к
позднооперяющейся популяции полтавских глинистых кур и
продуцировали значительно больше курочек (68,75 – 94,12 %), чем
петушков (5,88 – 31,25 %). Одна курица, у которой сохранился
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избыток
сыновей
(83,33
%),
относилась
к
популяции
позднооперяющегося белого леггорна.
С целью изучения возможной наследственной передачи
обнаруженной асимметрии в экспрессии пола от четырех оставшихся
переярых кур в условиях чистопородного разведения и
индивидуального спаривания были получены цыплята поколения F1.
Затем с применением тесного инбридинга типа «брат × сестра»,
позволяющего перевести в гомозиготное состояние предполагаемые
рецессивные мей-мутации, были получены потомки F2 и F3.
Результаты селекции кур на смещение соотношения полов у
потомков были отрицательными. Из полученных данных было видно,
что направленный отбор, а затем последовавший близкородственный
подбор не привели к сколько-нибудь заметному смещение
соотношения полов среди суточных цыплят. Начиная с F1 ,
соотношение полов в потомстве «+» и «–» матерей неуклонно
выравнивалось и, несмотря на варьирование полового состава у
отдельных самок, в целом в ряду поколений приближалось в
микропопуляциях к равновесному соотношению – 1:1.
Полученные в наших трех опытах распределения самок по
соотношению полов в потомстве лишь формально напоминают
распределение Гаусса, однако статистические выбросы по краям
полученных распределений однозначно свидетельствуют о волновой
природе вероятностной экспрессии пола у птиц. Между тем, анализ
подобных распределений у олигогенно детерминированных
признаков, полученных рядом исследователей-популяционистов за
последние 150 лет, начиная со времени первых опытов Грегора
Менделя, показывают их удивительное подобие волновым
(дифракционным) картинам, возникающих в физических опытах
после прохождения пучка света через узкое отверстие.
В 1943 г. Эрвин Шредингер указал на универсальность законов
волновой механики, описывающей поведение генов и элементарных
частиц. Э.Шредингер отмечает, что в свете современных знаний
механизм наследственности тесно связан с самой основой квантовой
теории и, даже более того, опирается на нее.
Явление волновой экспрессии фенотипических маркеров
впервые в неявном виде было продемонстрировано Грегором
Менделем в его опытах с Pisum sativum (1860) на данных
двухфакторного гибридологического эксперимента относительно
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вариабельности формы семян и цвета семядолей гороха. Рассматривая
менделевские данные по расщеплению фенотипических признаков у
гороха, А.Эдвардс (Edvards, 1986) приходит к выводу о
несоответствии
наблюдаемых
распределений
общепринятым
(стандартным).
Подобные нестандартне статистические распределения были
получены Б. Л. Астауровым во время работы с Bombyx mori при
подсчете соотношения полов в семьях тутового шелкопряда (1966).
Как и в случае с распределением цыплят по полу в куриных семьях, в
микропопуляциях тутового шелкопряда распределение особей по
признаку пола существенно выходило за пределы « трех сигм» и
отличалось от одновершинной кривой Гаусса. Отличительной чертой
ряда полученных распределений было наличие статистических
выбросов (дополнительных пиков) по краям распределения, что
обычно характерно для волновых дифракционных картин.
Обсуждая характер волновых распределений у олигогенно
экспрессирующегося соотношения полов у птиц и тутового
шелкопряда, следует обратить внимание на универсальность
характера полученных распределений, что со всей очевидностью
указывает на единую природу экспрессии элементарного признака
(фена) – квантово-волновой дуализм информационного микромира
Эрвина Шредингера.
В настоящем исследовании на материале 247 изученных семей
домашних кур не обнаружено особей с генетически закрепленной
изменчивостью полового состава потомства среди птиц.
Подтвержден вероятностный характер экспрессии пола у
аутосексных кур, что безоговорочно согласуется с хромосомной
теорией детерминации пола у птиц.
Постулируется
информационная
элементарная
единица
экспрессии пола – фен соотношения полов в популяциях птиц.
Количественное выражение соотношения полов у аутосексных кур
носит вероятностный характер и, очевидно, определяется моноблоком
генов – олигогеном, который обладает функцией элементарной
информационной частицы. Олигоген регуляции пола, как и любой
другой объект микромира, проявляет себя волновой экспрессией фена
соотношения полов по типу дифракционных картин, создаваемых
фотонами при их рассеянии на узких отверстиях. Показан волновой
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характер распределения полов в микропопуляциях домашних кур как
следствие волнового дуализма фена соотношения полов.
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПРЕМІКСУ НА ОСНОВІ
ХЕЛАТНИХ СПОЛУК МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА Β-КАРОТИНУ
БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
Забезпечення організму сільськогосподарських тварин
біологічно активними речовинами, у тому числі мікроелементами та
каротиноїдами – одна з основних ланок неспецифічної
профілактики хвороб. Сучасні премікси містять композицію
мінеральних речовин, каротиноїдів та вітамінів, які в процесі
зберігання можуть руйнуватися. Відомо, що мікроелементи
викликають окисно–відновні реакції, які можуть руйнувати
вітаміни. Найбільш агресивні речовини – гігроскопічні сульфати
додають в премікс вільну воду та активний іон. Коли суміші
підлягають тривалому зберіганню рекомендується по можливості
готувати окремо: премікси, які мають у своєму складі вітаміни, та
пермікси, що мають у своєму складі мікроелементи [1]. Такі
механічні втручання як подрібнення, тертя, роздавлювання та
змішування посилюють контакт мікроелементів з іншими реакційно
здатними компонентами суміші. Окисно – відновні реакції
посилюються під впливом ультрафіолетового випромінювання.
Особливо чутливими до дії світла вітамін А та каротиноїди. Якщо
зберігати премікси при температурі вище 250 С, то подвоюється
швидкість втрати активності цих складових [3]. З точки зору
біодоступності, економіки, фізико–хімічних та технологічних
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властивостей останній час використовують хелатні сполуки
мікроелементів, які є найбільш оптимальною для організму формою
біогенних металів. Ці сполуки мають вищу біологічну доступність в
організмі порівняно з іншими джерелами мікроелементів [2].
Проведеними дослідженнями з вивчення впливу хелатних сполук
мікроелементів та їх суміші на мікробний β–каротин в складі
преміксу встановлено, що концентрація каротину в процесі
зберігання впродовж 14 днів з моменту змішування знижується в
незначній мірі: відносно сульфату міді та заліза на 13,4% по
гліцинату міді та на 2% по гліцинату заліза. Одержані дані доводять,
що заміна сульфатних сполук мікроелементів на хелатні, не впливає
на якість суміші і дозволяє зберігати β-каротин у високій
концентрації.
Захаренко М.О., ШевченкоЛ.В., Поляковський В.М.
ВПЛИВ Β-КАРОТИНУ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ НА
НЕСУЧІСТЬ ТА МАСУ ЯЄЦЬ КУРЕЙ ПРОМИСЛОВОГО
СТАДА
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
Останнім часом у нашій країні набуло поширення
виготовлення та застосування в годівлі тварин препаратів βкаротину на основі мікробіологічного синтезу. Відомо, що
використання в годівлі сільськогосподарських тварин β-каротину
сприяє профілактиці захворювань, регулює обмін речовин, імунний
захист та дозволяє суттєво підвищити кількість і якість
тваринницької продукції. Мета роботи – вивчити вплив вітатону
та каренолу (олійний розчин β-каротину) на продуктивність птиці.
Одним з важливих критеріїв оцінки стану здоров‘я птиці при
застосуванні біологічно активних добавок є рівень її продуктивності
та морфологічні показники яєць. Використання препаратів
природного β-каротину при утриманні курей промислового стада
показало, що згодовування вітатону з бутилгідрокситолуолом (БГТ)
(1 дослідна група) забезпечувало їх продуктивність на
максимальному рівні, яка не відрізнялась від контролю протягом
всього періоду досліду (табл. 1). Це узгоджується з досягненням
піку продуктивності курей, а також рівнем споживання комбікормів
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та води. Продуктивність курей-несучок, шт. яєць, n=12, період
досліду 1 місяць: контрольна група- 360, дослідні групи 1)360; 2)
349 3) 356; 4) 342. Продуктивність курей-несучок, шт. яєць, n=12,
період досліду 2 місяці: контрольна група- 361, дослідні групи
1)359; 2) 344 3) 336; 4) 314. Продуктивність курей-несучок, шт. яєць,
n=12, період досліду 3 місяці: контрольна група- 361, дослідні групи
1)361; 2) 349 3) 3360; 4) 302. Згодовування курям-несучкам вітатону
без БГТ (2 дослідна група) та вітадепсу (3 дослідна група), хоча й
забезпечувало їх продуктивність на рівні стандарту кривої несучості
по кросу, однак ці показники були дещо нижчими ніж у контролі
протягом всього періоду досліду. Слід відмітити, що інтенсивність
несучості курей промислового стада при застосуванні в їх годівлі
каренолу (4 дослідна група) поступово знижувалась протягом трьох
місяців досліду на 5-16% порівняно з контролем, що узгоджується з
рівнем споживання комбікорму та води птицею в цей період.
Згодовування різних джерел β-каротину показало, що протягом
першого місяця досліду маса яєць не відрізнялась від контролю, за
виключенням птиці, яка одержувала з комбікормом каренол (4
дослідна група), у неї маса яєць була на 2,8% вищою ніж у контролі.
Маса яєць курей, г, M±m, n=35 термін досліду 1 місяць: контрольна
група - 55,47±0,42; дослідні групи - 1) 56,33±0,37; 2) 61,13±0,57; 3)
54,29±0,65; 4) 57,01±0,64. Маса яєць курей, г, M±m, n=35 термін
досліду 2 місяці: контрольна група - 60,06±0,51; дослідні групи - 1)
62,59±0,58; 2) 56,34±0,41; 3)58,51±0,34; 4) 62,81±0,47. Маса яєць
курей, г, M±m, n=35 термін досліду 3 місяці: контрольна група 61,41±0,57; дослідні групи - 1) 62,52±0,39; 2) 61,72±0,69; 3)
62,53±0,54; 4) 64,95±0,75. Протягом другого місяця досліду
збільшення маси яєць відмічали у курей, яким згодовували вітатон з
БГТ (1 дослідна група), на 4,2, а також каренол (4 дослідна група) –
на 4,6%, тоді як у курей, що одержували вітадепс (3 дослідна група),
зареєстровано зменшення їх маси на 2,6% порівняно з контролем.
Маса яєць курей, яким згодовували каренол, продовжувала
збільшуватись і протягом третього місяця досліду перевищувала
аналогічний показник у контролі на 5,8%. Таке підвищення маси
яєць у курей цієї групи узгоджується з інтенсивністю їх несучості
(див. табл. 1). Таким чином, можна зробити висновок, що вітатон з
БГТ має позитивний вплив на продуктивність курей-несучок та
морфологічні показники яєць, тоді як вітатон без БГТ, вітадепс та
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каренол його не проявляють. При цьому препарати природного βкаротину є нетоксичними для курей, що підтверджують показники
їх високої збереженості та продуктивності.
Михальська В.М., Малюга Л.В
ВПЛИВ ГЛІЦИНАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА
БОРОШНА ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ НА МАСУ ЯЄЦЬ
КУРЕЙ-НЕСУЧОК КРОСУ BABCOCK B 300
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
Останнім часом в годівлі птиці все частіше застосовують
хелатні сполуки мікроелементів з незамінними амінокислотами.
Однак, остаточної відповіді щодо доцільності повної заміни
неорганічних солей мікроелементів у преміксах для курей-несучок
на їх хелатні сполуки та використання в якості джерела кальцію
борошна двостулкових морських молюсків (Mya та Cardium) поки
що немає. Мета роботи - вивчити ефективність застосування
суміші гліцинатів міді, цинку, заліза, марганцю та кобальту у
комплексі з борошном двостулкових молюсків Mya та Cardium в
годівлі курей промислового стада. Для досліду використано 40
голів курок-несучок, яких за принципом аналогів поділили на
чотири групи: контрольну та три дослідні по 10 голів у кожній.
Птиця усіх груп отримувала основний раціон з додаванням борошна
двостулкових молюсків. Птиця контрольної групи отримувала
основний раціон, що містив сульфати Cu, Zn, Co, Mn та Fe (добова
потреба); першої дослідної групи – гліцинати Cu, Zn, Co, Mn та Fe у
дозі 1/4 добової потреби, другої – гліцинати у дозі 1/2 добової
потреби, третьої – гліцинати мікроелементів у дозі, що відповідала
добовій потребі. Заміна неорганічних солей мікроелементів в
преміксах для курей-несучок на їх хелатні аналоги практично не
впливало на масу яєць. Встановлено, що маса яєць, одержаних від
курей дослідних груп у перший місяць досліду не відрізнялася від
контролю (табл. 1). Однак, у курок другої дослідної групи, яким
згодовували комбікорм із гліцинатами мікроелементів у дозі
зменшеній у 2 рази від потреби птиці у цих сполуках, відмічали
незначне зниження маси яєць на 8% порівняно з контролем. Маса
яєць курей при згодовуванні желатинних сполук мікроелементів
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(термін згодовування 30 діб,n=10). Контрольна група: 54,76±0,59 г.
Дослідні: 1) 55,25±0,69 г; 2) 50,37±0,66 г; 3) 56,10±0,37 г.Маса яєць
курей при згодовуванні желатинних сполук мікроелементів (термін
згодовування 60 діб,n=10). Контрольна група: 58,58±0,56 г.
Дослідні: 1) 58,72±0,68 г; 2) 58,75±0,61 г; 3) 60,30±0,70 г. Маса яєць
курей при згодовуванні желатинних сполук мікроелементів (термін
згодовування 90 діб,n=10). Контрольна група: 61,87±0,62 г.
Дослідні: 1) 61,09±0,66 г; 2) 61,08±0,51 г; 3) 63,56±0,56 г. Через 90
діб дослідного періоду маса яєць, одержаних від курок-несучок
третьої групи, які отримували суміш гліцинатів мікроелементів у
дозі відповідно до добової потреби птиці у мікроелементах була на
3% вище порівняно з контролем, тоді як цей показник у птиці інших
дослідних груп не змінювався. Отже, встановлено, що гліцинати
міді, цинку, кобальту, марганцю та заліза у комплексі з борошном
двостулкових молюсків (Mya та Cardium) є ефективним джерелом
макро- та мікроелементів для курей-несучок. Заміна у стандартних
комбікормах для курей сірчанокислих солей мікроелементів на їх
гліцинати з наповнювачем забезпечує високі показники яєчної
продуктивності.
Отченашко В.В.
ПОКАЗНИКИ ІНКУБАЦІЇ ЯЄЦЬ ПЕРЕПЕЛІВ М’ЯСНОЇ
ПОРОДИ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОМБІКОРМІВ ІЗ РІЗНИМИ
РІВНЯМИ ОБМІННОЇ ЕНЕРГІЇ
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, 03091, м. Київ, вул. Генерала
Родімцева, 19, otchenashko@rambler.ru
Ефективність використання комбікормів у годівлі птиці
потребує постійного вивчення та удосконалення норми
забезпечення її енергією та поживними речовинами, що сприяють
максимальному прояву продуктивності. За останні роки стан
кормової бази птахівничих підприємств в Україні суттєво змінився,
що змушує спеціалістів вносити корективи до програм годівлі.
Відомо, що близько 40 % від вартості продукції птахівництва
становлять витрати на забезпечення енергетичної поживності
комбікормів. У зв‘язку з цим вміст обмінної енергії у комбікормах
для птиці, у тому числі м‘ясних перепелів, коригується залежно від
певних практичних потреб. Морфологічні та фізико-хімічні
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показники якості яєць змінюються під впливом різноманітних
факторів. Одним із яких є рівень енергетичного живлення птиці, що
помітно впливає як на відтворні функції батьківського стада, масу
яйця та її складових, так і на вміст та співвідношення поживних та
біологічно активних речовин у яйці. Все це, у кінцевому рахунку
позначається на показниках інкубації яєць. У зв‘язку з цим було
поставлено за мету вивчити показники інкубації яєць перепелів
м‘ясної породи за згодовування ним комбікормів із різними рівнями
обмінної енергії. Матеріалом для досліду були перепели породи
фараон, з яких у віці 59 діб було сформовано 5 груп, по 40 голів у
кожній (30 самок та 10 самців у кожній). Перепели утримувалися у
клітковій батареї. Відповідно до схеми досліду перепелам 1-ї групи
згодовували повно раціонний комбікорм із вмістом у 100 г обмінної
енергії 1,34 МДж, 2-й – 1,07; 3 – 1,21; 4 – 1,47 і 5-й – 1,61 МДж.
Тривалість досліду 9 місяців. Протягом 2-4 місяця досліду
проводилося вивчення показників інкубації яєць. Здійснено 3
закладки у інкубатор (загальний об‘єм коливався від кожної групи в
межах 389-605 шт.). Відібрані для інкубації яйця відповідали ДСТУ
4656:2006 ―Яйця перепелині харчові та інкубаційні. Технічні
умови‖. У результаті дослідження було встановлено, що найвищі
показники заплідненості яєць спостерігалися у групах із діапазоном
обмінної енергії 1,07-1,34 МДж (1 група – 88,57±0,32; 2 група –
89,53±0,88; 3 група – 84,77±3,55, Р>0,1). Зростання рівнів обмінної
енергії в кормі до 1,47-1,61 МДж призводило до вірогідного
(Р<0,05) зниження заплідненості яєць до 59,23 % (4 група) та 57,17
% (5 група). Виводимість яєць у групах коливалася у межах 8,4778,77 %. Так, найвищі показники були у 1-3 групах: відповідно
78,77±0,43; 76,57±2,06 та 72,77±1,34 %. Високі рівні обмінної
енергії в кормі призводили до помітного (Р<0,0001) зниження
виводимості яєць (4 група – 18,6±0,95; 5 група – 8,47±1,84 %).
Найвищій вивід молодняку був у інкубаційних яйцях 1-ї групи
(69,8±0,36 %). За зниження вмісту обмінної енергії в кормі
порівняно з 1-ю групою до 1,07 МДж дещо знижувався вивід
молодняку (Р>0,1). За зниження вмісту обмінної енергії від 1,34 до
1,21 МДж (- 0,13 МДж) цей показник знижувався на 8,03 % (до
рівня 61,77 %). Подальше зниження вмісту обмінної енергії до рівня
1,07 МДж (- 0,27 МДж) призводило до незначного погіршення цього
показника порівняно з 1-ю групою (зниження становило лише 1,2 %
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до рівня 68,60 %). У групах перепелів, яким згодовували корми з
високими рівнями енергії, спостерігалася підвищена ембріональна
смертність (56,79 та 84,44 % відповідно 4-а та 5-а групи). Таким
чином, оптимальним рівнем обмінної енергії в кормі, що забезпечує
високі показники інкубації яєць перепелів м‘ясної породи є 1,34
МДж. Залежно від виробничої мети за використання економічних
програм годівлі батьківського стада можуть згодовуватися
комбікорми з вмістом обмінної енергії від 1,07 до 1,21 МДж.
Зростання рівні обмінної енергії в кормі до 1,47-1,61 МДж
супроводжується вірогідним зниженням заплідненості та
виводимості яєць й високим рівнем ембріональної смертності.
Приліпко Т.М
ВПЛИВ КАЛІБРУВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ІНКУБАЦІЇ
ПЛЕМІННИХ ЯЄЦЬ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА
КУРЧАТ – БРОЙЛЕРІВ
Подільський державний аграрно–технічний університет.
Хмельницька обл., м. Кам’янець –Подільський, вул. Шевченко
13, btf-pdatu@mail.ru, btf-pdatu.ho.ua
Різниця між реальною здаточною масою бройлерів у
господарствах і масою, яка досягається конкурсний випробувань
різна. Однак, в умовах крупно масштабного виробництва існують
фактори, які впливають на темпи росту м‘ясних курчат. За даними
(В.І. Бесуліна 2003) при окремому вирощуванні півників і курочок
щільність посадки буде різною, тому що інтенсивність росту
півників вища, і вони раніше відгодовуються. На 1м2 площі підлоги
клітки саджають 28 півників або 38 курочок. У 8-ми тижневому віці
жива маса півників –бройлерів на 16-17% більша, а витрати корму
на 1 кг живої маси на 9,5-10% менша, ніж у курочок –бройлерів, що
визначає доцільність різного за статтю вирощування бройлерів.
Нами був проведений дослід з вивчення диференційованої
інкубації яєць і вирощування виведених з них каліброваних за
живою масою бройлерів. Він оснований на роздільній закладці в
інкубатор яєць двох вагових категорій: 50-57 і 58-67 г. Виведені з
них крупні і дрібні м‘ясні курчата вирощуються в кліткових
батареях роздільно.
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Розподілити яйця за категоріями за масою необхідно, тому
що при цілорічному комплектуванні батьківського стада віковий
склад курей несучок коливається, а тому і маса інкубаційних яєць
варіює від 50 до 75 г. При цьому дрібних яєць (масою від 50 до 57 г)
набирається 42-50%; середньої маси (58-64 г) від 45 до 52%,
крупних (65-75 г) всього 5-6%. Такий розподіл яєць за калібрами
ускладнює їх роздільну інкубацію, а в подальшому призводить до
змішування бройлерів ще до посадки в цех, так як вивід молодняку з
яєць того чи іншого калібру проходить в один і той же день. Щоб
цього не трапилось, ми вирішили змінити режим інкубації. Так,
нами досліджувались диференційовані режими інкубації для яєць
двох калібрів 50-57 і 58-67 (70) г.
Закладали їх в різні шафи і в різний час, враховуючи
тривалість інкубаційного періоду в залежності від температури
зовнішнього середовища. Інкубаційний період включає додатковий
час прогріву яєць після охолодження їх з 13 до 19 доби. Контролем
була група некаліброваних за масою яєць.
Для останнього режиму було характерно значне
перегрівання яєць у всі періоди інкубації, особливо з 12 по 19 добу.
Не випадково і процент виводу в цій групі був самим низьким. При
цьому отримали більшу кількість курчат, з каліброваних яєць 9715,
9280 голів (із дрібних); 8102, 8080 (з крупних), що на 10,2-3,5 і 4,81,8 більше не каліброваних. Перевозили їх в цех вирощування в
окремій поміченій тарі. Курчат дослідних і контрольної групи
розмістили в одній клітковій батареї, щоб запобігти впливу на них
різних факторів середовища. В одну клітку садили по 18 півників
вздовж „прямої‖ і по 16 вздовж „зворотної‖ кормороздавальної лінії.
Курочок розмістили по 19 – 20 і 18 голів відповідно. Крупних і
дрібних курчат посадили в різні батареї.
Годували курчат-бройлерів під час досліду комбікормом
(сухий тип годівлі), збалансованим за основними поживними
речовинами. Раціон для курчат складалися на два вікові періоди:
стартовий (1-4 тиждень) і фінальний з (5 тижня).
Контроль за ростом і розвитком бройлерів здійснювали
шляхом зважування 100 голів із кожної групи у віці 18, 27 і 42 дні.
Визначали також однорідність груп за живою масою. Необхідно
відмітити, що курчата, виведені із дрібних яєць до закінчення
відгодівлі не тільки не відстали від своїх ровесників із
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некаліброваної групи, але навіть переважали їх за живою масою на
18 г. До того ж вони відрізнялися вирівненістю ознак на протязі
всього періоду вирощування.
Встановлено також, що крупні півники, розміщені вздовж
„зворотної‖ кормороздавальної лінії, відставали за живою масою 27
днів від своїх ровесників, розміщених за ходом лінії, 30 г (1576 і
1545 г). Не дивлячись на те, що в кожній клітці їх розміщувалося
менше на дві голови (18 і 16) і однорідність групи за живою масою
виявилась самою низькою (65%). У курочок в залежності від місця
знаходження на кормороздавальній лінії також змінювалась їх маса і
однорідність, але менш помітно, ніж у півників. На „зворотньому‖
відрізку показники були нижчими.
У 42 дні бройлерів зважували також за ярусами батареї
БКМ-3Б. В цілому не відмічено великої різниці, за виключенням
нижнього ярусу, де намітилась тенденція до збільшення живої маси
курчат у всіх групах.
Найвищий вихід м‘яса першої категорії отриманий від
курочок, виведених із крупних яєць і розміщених по 18 голів у
клітці (27%). Однак окупність одної клітки була вища при
відгодівлі дрібних курочок і розміщені по 19 голів, а також крупних
півників, яких посадили по 18 голів вдовж „прямої‖
кормороздавальної лінії.
Вихід тушок першої категорії найнижчий у групі крупних
півників (14%). Підтвердженням позитивних результатів отриманих
в дослідах є дані в цілому за партіями бройлерів, тому що у
переважній більшості випадків спостерігалося підвищення на 4085 г живої маси курчат, а виведених роздільно із яєць які
інкубувалися за ваговими категоріями - їх зрівнювали з
некаліброваними ровесницями. Відмічено також тенденція до
підвищення життєздатності.
За результатами забійного цеху одна тушка каліброваних
бройлерів має масу на 40 г більшу, ніж каліброваних. За живою
масою вся різниця склала 56 г на користь перших. По закінченню
досліду птицю забивали з кожної групи по п‘ять голів, у печінці
курчат визначили вміст вітаміну А і каротиноїдів. Вміст
каротиноїдів у печінці курчат був найбільшим у курчат виведених з
дрібних яєць і складає 44,7 мкг/г, що на 1,5 мкг/г більше ніж у
некаліброваних. Значну різницю між курчатами спостерігаємо за
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вмістом вітаміну А, яка склала 25,7-18,7 мкг/г. За вмістом вітаміну Е
і С різниця між каліброваними відповідно 5,3-3,5 і 13 і 47 мкг/г.
Збільшення загального і білкового азоту у грудних м‘язах
курочок і півників каліброваних і некаліброваних дещо
відрізняється. Відповідна різниця в більшому ступені виражена за
триптофаном, остаточним азотом. Кількість триптофану і
сульфгідрильних груп вказують на біологічну повноцінність білку,
тобто м‘ясо некаліброваних бройлерів в цілому має більшу
біологічну повноцінність, ніж м‘ясо некаліброваних.
Також нами була визначена маса печінки курчат бройлерів і
вміст в ній вітамінів В2 і В12. Найнижча маса печінки, як відносно до
живої так і забійної маси курчат у групі некаліброваних.
Достовірний вплив ( Р< 0.05) на масу печінки по відношенню до
забійної маси курчат мали обидва досліджувані вітаміни.
За даними контрольного забою курчата–бройлери, отримані
з некаліброваних яєць мали нижчі м‘ясні якості. Результати свідчать
про високий вихід напівпатраної і патраної тушки у групах
каліброваних курчат і складає відповідно 84,8, 65,5 і 85,7 і 66,0, що
на 1,1 і 3,7 – 2,9% більше , ніж у некаліброваних.
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В последние десятилетия в биологии, медицине и
ветеринарии
накоплены
многочисленные
клиникоэкспериментальные данные, свидетельствующие о влиянии
низкоинтенсивного лазерного излучения на биологические
процессы. Установлено, что лазерный свет является эффективным
стимулятором физиологических процессов в живых организмах
(Клейн, 1984; Плетнев, 1996).
Исследования на курах и перепелах показали положительный
эффект прединкубационной обработки яиц лазерным излучением,
который проявляется в натальном и раннем постнатальном
периодах онтогенеза птиц (Бессарабов и др., 1986; Якименко и др.,
2002; и др.). При этом увеличивается выводимость птенцов,
повышается их скорость роста и жизнеспособность. Данные о
влиянии лазерного облучения куриных яиц в процессе инкубации
неоднозначны. Одни авторы указывают на положительный эффект
монохроматического когерентного излучения на ход эмбриогенеза и
вывод цыплят, сведения других специалистов свидетельствуют о
появлении аномалий в развитии эмбрионов и их частой гибели.
Имеющиеся
исследования
в
области
птицеводства
немногочисленны и требуют доработки. В доступной литературе
нет сведений об оптимальных разовых дозах лазерных излучений,
вариантах биостимуляции прединкубационных яиц и их влиянии на
ранний эмбриогенез птиц, в том числе водоплавающих.
Широкое применение лазерных технологий в птицеводстве
может существенно увеличить продуктивность производства,
снизить падеж и заболеваемость птиц. В этом случае в значительной
степени уменьшается применение антибиотиков и других
медицинских препаратов, ослабляющих иммунитет птиц.
Целью работы является определение влияния разных
вариантов низкоинтенсивного когерентного излучения (НКИ) при
прединкубационной обработке гусиных и куриных яиц на скорость
протекания эмбрионального развития в начальный период
инкубации.
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Работа выполнена на ОАО «Племенной птицеводческом
завод «Арженка» (Тамбовская обл.) в марте - июне 2011 г.
Материалом для исследования служили яйца гусей породы
«Тамбовский степной» и яйца кур яичного кросса «Хайсекс
коричневый», предназначенные для инкубации в инкубаторах
«Универсал – 55». План эксперимента заключался в следующем. За
1-3 сут. до загрузки яиц в инкубатор они были подвергнуты НКИ с
длиной волны 632,8 нм, плотностью мощности на поверхности яиц
0,3-1,8 Вт/м2 и разным временем экспозиции (15 сек., 30 с., 60 с.,
120 с., 240 с., 360 с.). Облучение яиц проводилось с использованием
гелий-неоновой лазерной установки «Универсал – 45».
На 5-8 сутки инкубации из экспериментальных и
контрольных лотков были взяты на анализ выборки яиц (n=8-17).
Эмбриологический анализ выполнялся по общепринятым
методикам (Орлов, 1987). В качестве показателей темпов
эмбриогенеза у гусей использовали длину эмбрионов, диаметр
сосудистого поля и аллантоиса. У кур определяли массу эмбрионов,
хорио-аллантоиса и желточного мешка. Уровень концентрации
водородных ионов в белке и желтке изученных видов птиц
определяли с помощью универсального иономера ЭВ-74,
коэффициент рефракции белка и желтка определяли на
рефрактометре РПЛ-3. Статистический анализ осуществляли с
использованием классических и многомерных методов с
использованием MS Excel 2007. Выборка гусиных яиц,
используемых в эксперименте, имела следующие основные
характеристики (n=30): масса – 173,8±3,13 г (lim 145-200, CV=9,2%);
длина – 71,01±8,29 мм (CV=20,0%), диаметр – 44,23±5,78 мм
(CV=19,0%); индекс формы – 62,29% (CV=21,4%), масса белка –
87,61±1,82 г (CV=8,5%), масса желтка – 64,42±1,99 г (CV=16,5%),
масса скорлупы – 20,93±0,48 г (CV=11,9%), масса подскорлуповой
оболочки
–
2,26±0,48
г
(CV=11,9%).
Куриные
яйца
характеризовались менее вариабельными показателями (n=40):
масса – 58,50±0,54 г (lim 52,6-64,3; CV=5,8%), длина – 55,25±0,22 мм
(CV=2,6%), диаметр – 44,06±0,15 мм (CV=2,1%), индекс формы –
79,78±0,33% (CV=2,6%), масса белка – 36,47±0,41 г (CV=7,1%),
масса желтка – 15,42±0,15 г (CV=6,0%), масса скорлупы – 6,62±0,13
г (CV=12,2%).
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В ходе исследования было выяснено, что концентрация
водородных ионов в белке и желтке гусиных яиц выше, чем в яйцах
кур. В среднем в белке оплодотворенных не инкубируемых яиц
гусей она составила 8,67±0,104 (lim 6,70-9,50; CV=6,56%), в желтке
– 6,55±0,023 (lim 6,30-6,79; CV=1,77%). Воздействие НКИ не
изменяло
основные
физико-химические
показатели
прединкубационных яиц кур. Опытная партия яиц, подвергнутая
НКИ в течение 360 сек., через сутки после эксперимента имела
сходные с контрольной партией значения pH и коэффициенты
рефракции (pH белка: опыт 7,968±0,048; CV=2,72%; контроль
7,968±0,109; CV=6,12%; pH желтка: опыт 5,849±0,021; CV=1,59%;
контроль 5,869±0,023; CV=1,79%; коэффициент рефракции белка:
опыт 1,358±0,0005; CV=0,14%; контроль 1,359±0,0005; CV= 0,17%;
коэффициент рефракции желтка: опыт 1,419±0,001; CV=0,23%;
контроль 1,419±0,001; CV=0,19%).
Эмбриологический анализ опытных и контрольных партий
яиц, проведенный на 5 сут. инкубации гусиных и на 8 сут.
инкубации куриных яиц, дал следующие результаты:
1.
Светолазерная обработка прединкубационных яиц
гусей ускоряет протекание эмбриогенеза на ранних стадиях
развития. При всех вариантах НКИ темпы эмбриогенеза превышали
контрольные показатели. Скорость эмбрионального развития прямо
зависела от длительности облучения яиц. Наибольщий эффект
проявлялся при воздействии облучения продолжительностью 240
сек. Длина эмбрионов в этом варианте эксперимента превышала
контрольные значения на 9,1%, диаметр сосудистого поля – на
16,7%, диаметр аллантоиса – на 60,1% (!).
2.
У кур ускорение эмбриогенеза удалось выявить в
двух вариантах лазерного облучения (15 и 240 сек.). Причем
значимые отличия от контрольной группы получены лишь при
кратковременном воздействии на яйца когерентного лазерного света
(15 сек.). Масса эмбрионов в этом варианте опыта превышала
контроль на 6,1%, масса хорио-аллантоиса – на 17,0%.
Объяснить полученные различия наиболее эффективной
экспозиции НКИ на ускорение эмбрионального развития у кур и
гусей разной массой яиц данных видов будет не совсем верным.
Известно волнообразное проявление когерентного света на
биологическую активность живых организмов. Эксперименты с

372

растительными тканями, пыльцой, проростками и саженцами
показали, что максимальные эффекты могут последовательно
проявляться при облучении с экспозицией, например, в 1, ... 15, ...
30, ... 360, ... 600 и т.д. сек.
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ВИКОРИСТАННЯ ОЗНАК ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ У
СЕЛЕКЦІЇ СТРАУСІВ
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, м.
Київ, Україна, 03041, е-mail: seledat@ukr.net
Розведення страусів на фермах для виробництва м‘яса на
промисловій основі розпочате зовсім недавно, зокрема у ПівденноАфриканській республіці (ПАР), Ізраїлі, США, Китаї та в країнах
Євросоюзу приблизно з 1990 року (Горбанчук Я.О., 2003; Крайбіх
А., 2005; Крюгер А., 2005; Ян Хаомін, 2005), а в Україні − з 2003
(Брузницкий А.О., 2005, 2007; Сахацький М.І., 2007). Тому в світі
ще не створено жодної спеціалізованої лінії, кросу чи породи
страусів (Терещенко А.В., 2008; The Ratite Encyclopedia, 1995). Не
визначено критерії їх оцінки, відбору та підбору (самців і самок) для
формування сімей, створення спеціалізованих ліній, селекції на
підвищення плодючості, м‘ясної скороспілості тощо. Правда, уже
визначені ознаки екстер‘єру для оцінки і відбору страусів у разі їх
селекції на підвищення м‘ясної продуктивності (Сахацький М.А.,
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2009). Проте практичному застосуванню відбору страусів за
ознаками екстер‘єру заважають певні їх особливості. Зокрема, самці
на початку відтворювального сезону набувають агресивності та,
захищаючи свою сімейну (гніздову) ділянку, здатні смертельно
травмувати людей, що потрапили до неї для визначення промірів
тіла. Визначення ж маси та промірів тіла у міжсезонний період є
некоректним і, крім цього, пов‘язане з трудомісткою роботою щодо
відловлювання напівдикої та дуже полохливої птиці, яка у стані
надзвичайного стресу може травмуватись сама та завдавати
ушкоджень працівникам. Крім цього, селекція за ознаками
екстер‘єру, як відомо (Мельник Ю.В., 2008), не є ефективним
напрямом підвищення відтворювальної здатності птиці. Разом з тим,
ще не досліджена можливість проведення оцінки та відбору страусів
за ознаками інкубаційних яєць, які щодня збираються з урахуванням
їх індивідуального або групового (сімейного) походження і тому є
легко доступні селекціонеру. Донедавна не були навіть визначені
критерії, за якими треба відбирати яйця страусів для інкубації. Їх
оцінювали та відбирали за показниками, передбаченими для яєць
курей, індиків, гусей, качок та інших видів птиці (Бреславець В.О.,
2001). Від часу введення в дію нормативних вимог до інкубаційних
яєць страусів та до процесу їх інкубації, тобто СОУ 01.24-37-664, ця
проблема вже вирішена. Однак, ще не досліджена виводимість яєць
залежно від їх морфологічних особливостей, генетичного
походження, тобто належності страусів до певного підвиду
зоологічного виду Struthio camelus, не визначені ознаки
інкубаційних яєць та їх параметри для застосування в селекції на
підвищення плодючості. Дослідження виконані на яйцях страусів
двох підвидів в умовах страусової ферми АТЗТ «Агро-Союз». За
першу серію досліджень визначили ознаки, за якими можливо
найбільш об‘єктивно відбирати яйця страусів для інкубації. Із понад
13 найбільш поширених показників визначили мінімум, достатній
для проведення швидкої і об‘єктивної оцінки інкубаційних яєць. У
рамках цієї роботи вилучили із аналізу показники, визначення яких
пов‘язане з ушкодженням шкаралупи чи яєць взагалі (товщина
шкаралупи, внутрішній вміст яєць за морфологічними, фізичними,
хімічними і іншими показниками) або зі зниженням їх виводимості
(наприклад, визначення щільності). Крім цього, їх вимірювання
мало бути не складним і доступним для застосування в умовах
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страусової ферми, яйцесховища або інкубаторію. В результаті
аналізу проведених вимірювань було зроблене припущення, що
відбір яєць страусів на інкубацію треба проводити, як мінімум, за
трьома показниками, зокрема за їх масою, індексом форми та
діаметром повітряної камери. В наступних дослідах визначали
вплив цих показників на виводимість яєць. Для дослідження
залежності виводимості від їх маси проінкубували 1543 яєць (разом
за 3 окремі партії). Кожну партію дослідних яєць поділяли за масою
на чотири групи. До першої групи відбирали яйця масою 1100–1300
г, до другої – 1301–1500 г, до третьої – 1501–1700 г, до четвертої –
1701–1900 г. За аналогічною схемою виконані дослідження з
визначення залежності виводимості яєць від їх форми та діаметру
повітряної камери. Зокрема, за індексом форми дослідну партію
яєць теж поділили на чотири групи (І група − 70–75 %, ІІ – 76–80 %,
ІІІ – 81–85 %, ІV – 86–90 %). В іншому окремому досліді за
параметрами діаметру повітряної камери інкубаційні яйця поділяли
на чотири групи. До першої групи відбирали яйця, діаметр
повітряної камери яких становив 30–40 мм, до другої – 41–50 мм, до
третьої – 61–60 мм, до четвертої – 61–70 мм. У заключному досліді
визначили залежність виводимості яєць від комплексу ознак,
зокрема від їх маси, форми та діаметру повітряної камери. Для
цього проінкубували 2 партії 823 яєць. До контрольної групи яйця
відбирали згідно з нормативними вимогами
(СОУ 01.24-37664:2007). Інкубацію яєць проводили за нормативним режимом
(СОУ 01.24-37-664:2007). Яйця контрольної і усіх дослідних груп
однієї партії інкубували в одній шафі інкубатору. Крім виводимості
яєць визначали їх заплідненість, вивід страусенят, кількість
загиблих ембріонів. Застосовували розтин яєць з завмерлими
ембріонами для визначення причини їх загибелі.
Результати
досліджень з визначення впливу маси яєць на їх виводимість
показали, що у чорно-шийних страусів найвища виводимість
(83,2−83,6 %) була у яєць масою 1301−
1700 г, а у блакитношийних – 1501−1700 г. Одержані дані свідчать про перспективність
подальших досліджень за цим напрямом для розроблення критеріїв
відбору страусів за масою яєць у разі їх селекції на підвищення
відтворювальної здатності. Як відомо, чим вищими є параметри
індексу форми яєць, тим більш округлу форму вони мають. Тому
форма яйця впливає на їх виводимість переважно на останніх
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стадіях розвитку ембріона, зокрема під час зміни положення до
найбільш зручного для продовбування шкаралупи. Результати
досліду з визначення впливу форми яєць на їх виводимість
показали, що найвища виводимість (83,3−84,5 %) як чорношийного, так і блакитно-шийного підвидів страусів була у яєць, що
мали індекс форми 76−85 %. У щойнознесених яєць розмір
повітряної камери є генетично обумовленою ознакою. Згодом,
зокрема під час зберігання яєць, діаметр їх повітряної камери
збільшується з причини випаровування води через пори. Тобто за
однакових умов зберігання більший діаметр повітряної камери
мають яйця з більш пористою шкаралупою. Результати досліду з
визначення впливу діаметру повітряної камери інкубаційних яєць
страусів на їх виводимість свідчать, що яйця з повітряною камерою
діаметром 41−60 мм мали найвищу виводимість як у чорно-шийних
(82,2−82,7 %), так і у блакитно-шийних страусів (71,5−72,4 %).
Таким чином, експериментально визначено, що найвища
виводимість забезпечується у разі інкубації за нормативним
режимом яєць з індексом форми 76−85 %, діаметром повітряної
камери 41−60 мм та масою 1301−1700 г у чорно-шийних страусів і
масою 1501−1700 г − у блакитно-шийних.
У наступному досліді визначали сумарний вплив на
виводимість яєць трьох ознак. Для контрольної групи згідно з
нормативними вимогами (СОУ 01.24-37-664:2007) методом
випадкової вибірки відбирали яйця масою 1150−1800 г, з
характерною яйцеподібною формою та наявною повітряною
камерою.
Отримані дані дають підстави стверджувати, що відбір для
інкубації яєць за їх масою, формою та діаметром повітряної камери
порівняно з нормативним методом забезпечує підвищення
виводимості на 11,2 % у чорно-шийних страусів (р<0,001) і на 10,6
% − у блакитно-шийних (р<0,10). Цей позитивний ефект досягнутий
переважно завдяки зниженню рівня ембріональної смертності у
чорно-шийних страусів на 8,9 % порівняно з контролем (р<0,01), а у
блакитно-шийних − на 8,1 % (р<0,10).
Таким чином, відбір яєць страусів на інкубацію за
параметрами їх маси, форми та діаметру повітряної камери
забезпечує підвищення їх виводимості до 82,0–84,4 %, тобто на 10,6–
11,2 % порівняно з нормативними критеріями відбору.
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Маса та форма яєць є ознаками, що мають високий рівень
успадкування. Тому відбір протягом декількох генерацій для
племінного використання страусів, що відкладають яйця з
рекомендованими нами параметрами їх маси, індексу форми та
діаметру повітряної камери безумовно дасть очікувані позитивні
наслідки. Зокрема, буде суттєво підвищений рівень відтворювальної
здатності батьківського стада страусів, його однорідність (тобто
знижена мінливість) за ознаками відбору, що, в свою чергу, дасть
змогу стандартизувати умови та режим інкубації яєць. А це
створить передумови для подальшого підвищення виводимості яєць
уже на новому якісному рівні.
Хвостик В. П.
ВПЛИВ СХРЕЩУВАННЯ М'ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ
ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ З ПІВНЯМИ ПРОВІДНИХ
М’ЯСНИХ КРОСІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАЩАДКІВ F1-F2
Інститут птахівництва НААН
Відповідаючи на потреби присадибного та фермерського
птахівництва генетиками Інституту птахівництва та спеціалістами
Державного підприємства «Дослідне господарство ―Борки‖ створено
популяцію м‘ясо-яєчних курей. Вітчизняні м'ясо-яєчні кури виведені
методом складного міжпородного схрещування імпортних м‘ясних півнів з
місцевими бірківськими золотистими та сріблястими самками. В процесі
створення з цією птицею проводився цілеспрямований масовий відбір та
гомогенний підбір, в результаті чого виведено вісім субпопуляцій м‘ясояєчної птиці комбінованого типу продуктивності з різним забарвленням
оперення [3].М'ясо-яєчна птиця вітчизняної селекції тривалий час
розводилася «у собі» методом масової селекції, внаслідок чого
її
економічно важливі ознаки дещо погіршилися й тому потребували
поліпшення. У зв‘язку з цим виникла нагальна необхідність покращення її
основних
продуктивних
ознак
за
схрещування
з
птицею
високопродуктивних кросів закордонної селекції. У галузі птахівництва
при створенні нових та поліпшенні тих чи інших господарсько корисних
ознак птиці впродовж останніх десятиріч використовують закордонний
селекційний матеріал [1, 2, 4, 5, 7, 8]. У зв‘язку з широким
розповсюдженням в Україні батьківських стад та бройлерів м‘ясних курей
провідних імпортних кросів «Кобб-500» та «Росс-308» [6] була поставлена
задача оцінити ефективність впливу їх спадковості на експресію
господарсько корисних якостей вітчизняної м'ясо-яєчної птиці
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субпопуляції «К» з білим забарвленням оперення при одночасному
збереженні її основних продуктивних ознак. У 2009 році на першому етапі
роботи проведено схрещування півнів породи корніш батьківської форми
м‘ясного кросу «Кобб-500» і самців фінального гібриду м‘ясного кросу
«Росс-308» з курми локальної м'ясо-яєчної популяції (субпопуляції «К» з
білим оперенням, F9) вітчизняного походження. В результаті таких
схрещувань отримано дві групи гібридних нащадків першого покоління
(F1), умовно позначених як «К-1» та «К-2», з ´ кровності за «кобівськими»
та «росівськими» півнями відповідно. На початковому етапі дослідження
отримані результати доказали можливість одержання від 12-місячних
півнів-бройлерів м'ясного кросу «Росс-308» якісної сперми, придатної до
запліднення самок м'ясо-яєчного напрямку продуктивності. За осіменіння
такою спермою курей заплідненість яєць була досить високою й становила
в середньому за відтворний сезон 71,0%, виводимість яєць була на рівні
87,9%. До того ж, встановлена добра життєздатність півнів-бройлерів і
можливість подальшого залучення їх до відтворення наступних поколінь
нащадків. Найкращі відтворні якості птиці в нашому досліді зафіксовані у
м'ясо-яєчних курей базової локальної субпопуляції «К», яка добре
адаптована до місцевих умов інкубування яєць, вирощування молодняку та
утримання дорослої птиці. Схрещування м'ясо-яєчних курей з півнями
батьківської форми кросу «Кобб-500» суттєво збільшило живу масу
гібридних нащадків першого покоління на всіх етапах раннього онтогенезу
(на 11,25-33,48%), вірогідно збільшило масу яєць в 52-тижневому віці
курей на 1,8 г, але зменшило несучість на 18,8 яєць порівняно з вихідною
базовою субпопуляцією «К». Тобто, спадковість корнішей, як суто м‘ясної
породи курей, з одного боку, сприяла підвищенню живої маси нащадків, а
з другого – знизила їх несучість. Гібридизація м'ясо-яєчних курей
субпопуляції «К» з бройлерними півнями кросу «Росс-308» збільшила
тільки енергію росту молодняку до 10-тижневого віці (на 3,14-14,54%), але
зовсім не вплинула на господарсько корисні ознаки дорослої птиці (жива
маса півнів і курей в 17- та 52-тижневому віці, маса яєць в 24-, 30- та 52тижневому віці, несучість за 50 тижнів життя), які були на рівні вихідної
материнської форми. На другому етапі роботи проведено зворотне
схрещування переярих півнів кросу «Кобб-500» та «Росс-308» із молодими
гібридними самками F1 відповідно груп «К-1» і «К-2». Внаслідок таких
схрещувань отримали потомків другої генерації, умовно позначених як
групи «К-51» і «К-32». Крім цього, птиця F1 груп «К-1» і «К-2»
розводилася «у собі», отримані нащадки F2 умовно позначені як групи «К11» і «К-22». Зворотне схрещування переярих півнів імпортних м‘ясних
кросів ―Кобб-500‖ і ―Росс-308‖ з молодими гібридними курми F1 сприяло
вірогідному підвищенню живою маси нащадків другого покоління у 12тижневому віці відповідно на 12,19% та 11,89% порівняно з м‘ясо-яєчною
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птицею субпопуляції ―К‖ вихідної материнської форми. При розведенні
―кобівських‖ і ―росівських‖ гібридів F1 ‖у собі‖, жива маса їх потомків F2 у
цьому ж віці була більшою на 7,37-9,78%, ніж особин м‘ясо-яєчної
субпопуляції
―К‖.
За
отриманими
результатами
проведених
експериментальних досліджень можна заключити, що розведення
«кобівських» гібридів F1 «у собі» та зворотне схрещування гібридних
самок F1 з переярими півнями кросу «Кобб-500» сприяло підвищенню у
нащадків F2 маси яєць у молодому та дорослому віці на 0,88-2,72%, але при
цьому знизило несучість на 8,19-11,03% порівняно з вихідною
материнською формою. Розведення «росівської» птиці F1 «у собі» та
зворотне схрещування гібридних самок F1 з переярими півнямибройлерами кросу «Росс-308» не здійснило значного впливу на масу яєць у
нащадків F2 (вона була на рівні вихідної материнської форми), але сприяло
підвищенню несучості на 6,10-7,21% порівняно з м'ясо-яєчними курми
базової субпопуляції «К».
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Стригунов В.И.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ ЯИЦ
ХИЩНЫХ ПТИЦ
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ
Криворожский национальный университет, 50086,
г.Кривой Рог, пр.Гагарина, 54 zoo_kdpu_edu.ua@mail.ru
Проведен сравнительный анализ размеров яиц 10 видов
хищных птиц, измеренных нами в 1980-82 гг. в 52 кладках на
территории Черкасской и Кировоградской области, с аналогичными
данными коллекции А.В.Носаченко, собранные им с 1909 по 1939
гг. в Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской
областях. Более 90% яиц изъяты А.В.Носаченко из гнезд в
окресностях гг.Умань и Тальное.
1. Pernis apivorus (наши данные, n=6): 49,7-52,9х41,2-43,1мм (в
среднем 51,7х41,9 мм), данные А.В.Носаченко (n=2): 47,5-52,2х40,541,1мм (в среднем 49,8х40,8 мм).
2. Milvus migrans (наши данные, n=13): 51,7-58,0х40,5-44,0 мм (в
среднем 54,7х42,5 мм), данные А.В.Носаченко (n=20): длина – 51,058,6х39,5-43,2 мм (в среднем 54,4х42,2 мм).
3.Accipiter gentilis (наши данные. n=23): 52,0-62,0х 41,7-47,7 мм (в
среднем 67,3х44,6 мм), данные А.В.Носаченко (n=59): 53,9-61,8х
40,3-47,0 мм (в среднем 58,0х44,5 мм).
4. Buteo b. buteo (наши данные.n=46): 52,0-62,0х 41,7-47,7 мм (в
среднем 67,3х44,6 мм).
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5. Buteo b. vulpinus: данные А.В.Носаченко (n=27): 49,555,2х39,1х42,8 мм (в среднем 52.0х41,5 мм).
6. Hieraaetus pennatus (наши данные. n=5): 52.7-57.5х45,5-47,7 мм (в
среднем 54,8х46,3 мм), данные А.В.Носаченко (n=22): 45,759,5х37,5-48,9 мм (в среднем 56,1х45,6мм).
7. Aquila glanga (наши данные. n=3): 65,7-67,8х53,0-55,7 мм (в
среднем 66,5х54,1мм), данные А.В.Носаченко (n=22): 59,764,1х47,8-51,5 мм (в среднем 62,1х49,7 мм).
8. Aquila pomarina: данные А.В.Носаченко (n=1): 54.8х47,2 мм.
9. Falco subbuteo (наши данные. n=16): 39.7-43.9х30,9-34,1 мм (в
среднем 41,5х32,9 мм), данные А.В.Носаченко (n=11): 41,645,3х29,4-35,7 мм (в среднем 43,7х33,7мм).
10. Falco vespertinus (наши данные. n=4): 35,5-36,8х23,0-24,0 мм (в
среднем 35,9х23,5 мм), данные А.В.Носаченко (n=20): 33,342,1х27,3-32,2 мм (в среднем 36,3х28,8мм).
11. Falco tinnulculus (наши данные. n=12): 38,0-41,5х29,6-31,8 мм (в
среднем 39,2х31,0 мм), данные А.В.Носаченко (n=35): 35,940,5х29,2-33,0 мм (в среднем 36,3х28,8мм).
Из приведенных данных видно, что у большинства видов
хищников размеры яиц на протяжении ХХ ст. оставались
стабильными. Несколько уменьшилась лишь длина яиц чеглока. По
кобчику мала выборка – всего 4 яйца в кладке. Интересны
результаты промеров яиц из кладок подорликов. Мы виды не
идентифицировали, но размеры яиц в 80-х годах явно больше, чем
по данным А.В.Носаченко и все они скорее всего, относятся к
малому подорлику. У канюка он дает размеры для подвидов, а мы –
для вида, т.к. вслед за В.М. Зубаровским (1977) мы склонны
считать, что на большей части территории Украины, кроме Карпат и
Волыни, встречается подвид vulpinus.

___________________________________________________________
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