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ОГЛЯДИ, ТЕОРІЇ, АНАЛІТИКА 

УДК 504.054:63 
 
АГРОЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ АГРОЛАНДШАФТУ 

 

В. В. Снітинський, П. С. Гнатів, О. Д. Зинюк, Ю. Я. Корінець, 
П. Р. Хірівський 
Львівський національний аграрний університет 
 
Подана нова концепція автотрофних агроекосистем та агроекосистисемології, як самодостатньої 

науки, що має об’єктом дослідження аграрні екосистеми, предметом – будову, функції, способи оп-
тимізації, ґенезу й еволюцію. Викладена низка головних завдань агроекосистисемології. Здійснена 
класифікація та показана ієрархія екосистем в агросфері. Під екопотенціалом розуміємо сукупність 
речовинно-енергетичних ресурсів і властивостей нативних екосистеми, які забезпечують її параметри 
(енергетичні, організаційні, біогеохімічні, водотранс-формаційні, середовищні). Вторинний екопоте-
нціал екосистеми – це сукупність її речовинно-енергетичних ресурсів і властивостей, сформованих 
під впливом господарського регулювання, за якого формуються її поточні структурно-функціональні 
параметри і корисні функції. 

На основі класичного системного аналізу в екології розроблений алгоритм спеціального систем-
ного аналізу агроекосистсеми біогеоценозного рівня, як приклад для формування алгоритмів для ін-
ших ієрархічних рівнів. Обгрунтована актуальність експериментальної агроекології. 

Ключові слова: нативні екосистеми, аграрні екосистеми, агроекосистемологія, системний аналіз 
 

AGROECOSYSTEMOLOGY AND SYSTEM ANALYSIS OF AGROLANDSCAPE 
 
V. V. Snitinskyy, P. S. Hnativ, O. D. Zynjuk, Yu. Ya. Korynets', P. R. Khirivskyy 
Lviv National Agrarian University 
E-mail: ecologia@mail.ua 
 
A new concept of autotrophic agroecosystems and agroecosystemsemology as a self-sufficient science 

with the object of research of agrarian ecosystems, the subject – structure, functions, methods of 
optimization, genesis and evolution are presented. The following is a list of the main tasks of 
agroecosystems. A classification has been made and the hierarchy of ecosystems in the agro-sphere is shown. 
Under ecopotential, we mean the aggregate of material and energy resources and the properties of native 
ecosystems, which provide its parameters (energy, organizational, biogeochemical, water transfer, formation, 
environmental). Secondary ecopotential of ecosystems is a collection of its material and energy resources 
and properties formed under the influence of economic interactions, in which its current structural and 
functional parameters and useful functions are formed. 

On the basis of the classical system analysis in ecology, an algorithm for a special system analysis of 
agroecosystems of a biogeocoenous level was developed, as an example for the formation of algorithms for 
other hierarchical levels. Іs substantiated the relevance of experimental agroecology. 

Key words: native ecosystems, agrarian ecosystems, agroecosystemology, system analysis, experimental 
agroecology 

 

Вступ  
На відміну від природних екосистем, які 

є самоорганізованими і саморегульованими, 
функцію керування біотичними процесами у 
штучних агроекосистемах виконує людина 
[1, 4, 6, 8, 10]. Без її догляду вони дегра-
дують і зникають. Створення ефективних 
штучних екосистем потребує глибоких знань 
біотичних та аутекологічних властивостей 

їхніх живих компонентів – субсистем ниж-
чого рангу, їхніх вимог щодо головних чин-
ників середовища – світла, вологи, родючос-
ті ґрунту, алелопатичних взаємовідношень, 
стійкості до шкідників і хвороб, агротехніч-
них способів догляду тощо. Шляхом форму-
вання й плекання штучних екосистем люди-
на має ту корисну продукцію, якої не може 
отримати від природних екосистем [9, 10]. 

Мета цієї роботи – обґрунтувати доціль-
7
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ність виокремлення агроекосистемології як 
самодостатньої науки, що має чіткий об’єкт і 
глибокий предмет дослідження за методоло-
гією системного підходу, а також необхід-
ність студіювати її курс у ВНЗ. 

Генеза агроекосистем та їх ієрархія 
Уже 8 тис. років люди вирощують рос-

лини та приручають тварин, водночас систе-
матично удосконалюючи механізми керу-
вання штучними екосистемами. За трипіль-
ної системи органічні рештки були виріша-
льним фактором керування, тому перевагу 
мав зв’язок землеробства й тваринництва. 
Суспільний прогрес і підвищення продукти-
вності праці за період від середини ХІХ до 
кінця ХХ ст. дозволили підвищити середні 
врожаї пшениці, жита й картоплі в чотири 
рази. Натомість частка зайнятих у сільсько-
господарському виробництві зменшилася від 
40 до 5% працездатних [3].  

Виникнувши як первісні елементарні ге-
осоціальні системи (соціоекосистеми за Ба-
чинським [1]) – перші стійбища прадавніх 
людей, поселення, згодом, хутори й села, 
еволюційно формувалися як самодостатні в 
соціально-економічному плані сімейні, ро-
динні або племінні територіальні утворення. 
Вони могли доволі тривалий період самос-
тійно існувати завдяки використанню неви-
черпних біотичних ресурсів природних еко-
систем, гідро- й вітроенергетичного потенці-
алу ландшафтів тощо.  

За збільшення чисельності населення 
швидко зростала нестача натуральних харчо-
вих продуктів. Тому почалася трансформація 
нативних екосистем, що супроводжувалася 
нищенням річкових заплавних лук, згодом 
степів, лісів, розорюванням решти придат-
них земель. Це спричинило створення і збі-
льшення площ штучних екосистем – сільсь-
когосподарських. За збільшення продуктив-
ності праці й матеріальних потреб історично 
сільські геосоціосистеми розросталися тери-
торіально й за населенням. Дотепер у Світі 
10–12% суходолу – це агроекосистеми [12, 
13]. В Україні рільні (польові) агроекосисте-
ми займають приблизно 53% земельних ре-
сурсів [3]. 

Найпростішою автотрофною агроекосис-
темою є найменша суцільна ділянка суходо-
лу, яку людина займає культивованими ви-
дами рослин і сукупно опікується ними. Ко-
жна окрема культивована особина є унікаль-

ною (неповторною, що важливо у сфері се-
лекції сортів) елементарною консорційною 
екосистемою. У культурі закритого ґрунту 
окремі рослини можуть бути об’єктом інди-
відуального піклування. 

Агроекосистема (агробіогеоценоз) – це 
створена людиною на обмеженій території 
сільськогосподарська екосистема, базовими 
структурно-функціональними компонентами 
якої є окультурений ґрунтовий блок (едафо-
топ) первинної екосистеми, штучний одно- 
або багатокомпонентний фітоценоз, а супут-
німи – природні зоо- та мікробні комплекси, 
а також атмосфера (з відповідними клімати-
чними ресурсами місцевості) [4]. 

Агроекосистема вищого рангу – це суку-
пність полів, об’єднана у сівозміну з певним 
набором культур, які регулярно змінюють 
одна одну в просторі й часі. Об’єднання сі-
возмін, притаманне для певного типу сільсь-
когосподарського підприємства, що займає 
визначену територію сукупно з іншими шту-
чними (сади, лісосмуги, ставки тощо) чи 
природними (луки, ліси, ріки й озера) екоси-
стемами, представляє ландшафтну чи іншу 
територіальну агроекосистему. 

Найвищий рівень організації агроекосис-
тем – ландшафтний [6]. 

За узагальненим визначенням,  територі-
альна аграрна (хутірська, фермерська) ланд-
шафтна екосистема – це функціональна су-
купність природних та антропохорних (зде-
більшого культурних) живих компонентів 
(окрім власне людини), освоєних для агроку-
льтури ґрунтів, які перебувають у підтриму-
ваній людиною речовинно-енергетичній вза-
ємозалежності, а також неживих природних і 
штучних (технічних споруд, комунікацій і 
помешкань) елементів ландшафту у навко-
лишньому природному середовищі. 

Умовою створення ефективної агроеко-
системи є утримання стійкого й керованого 
агробіоценозу.  

Агробіоценоз – це сукупність штучного 
фітоценозу (агрофітоценозу) й гетеротрофної 
біоти на більш чи менш вдало виокремленій 
в одне поле за однорідністю ґрунту ділянці 
землі [4].  

Створюють агробіоценоз для вирощу-
вання рослинних харчових продуктів, кормів 
і сировини. Агробіоценози мають відмінні 
від природних екосистем структурні й речо-
винно-енергетичні особливості та специфічні 
функціональні риси. Агробіоценоз може ма-

8



В.В. Снітинський, АГРОЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ … 
 

 9 

ти природний або трансформований екотоп, 
але завжди штучно створений і підтримува-
ний фітоценоз культурних рослин. Продук-
тивність і господарський урожай його зав-
жди залежить від вдалого припасування ге-
нофонду культурного сорту і тієї частини 
генопласту природних живих компонентів, 
яка залишилися від первинної чи сусідніх 
екосистеми. 

Послаблення антропорегуляції агробіо-
ценозу одразу зумовлює активізацію кібер-
нетичних механізмів, спрямованих на відт-
ворення корінних екосистем [6]. Ефектив-
ність унесеної в нього антропогенної енергії 
залежить від знання й розумного викорис-
тання структурно-функціональних механіз-
мів, які забезпечують максимальне продуку-
вання автотрофним блоком потрібних речо-
вин та інгібування консументів інших трофі-
чних блоків.  

У зв’язку з вилученням частини біотич-
ної продукції разом із мінеральними речови-
нами біотичного кругообігу агробіоценози 
потребують компенсації речовинно-енерге-
тичних утрат для підтримання родючості 
ґрунту. 

Агрофітоценоз – це штучно створене 
угруповання культурних рослин одного чи 
кількох видів (сортів) у сукупності з супут-
німи угрупованнями сегетальних бур’янів, 
які присутні в ґрунтовому банку насіння й 
вегетативних зачатків [4]. Агрофітоценозами 
є однорічні посіви культур, сіяні багаторічні 
трави на сіно й випас (табл.), багаторічні на-
садження (виноградники, сади, полезахисні 
лісосмуги тощо). Агрофітоценози є дуже не-
стабільними угрупованнями, домінування 
культурних рослин у якому забезпечує й під-
тримує людина в економічно доцільних ча-
сових рамках. 
  

Табл. – Класифікація автотрофних агроекосистем 
Клас екосистеми Вид (культура) 
Лучні  Природні чи штучні злакові, бобові й мішані травостої 
Польові Пшениця, ячмінь, картопля, цукрові буряки тощо 
Городні Овочеві, баштанні, зеленні тощо 
Плантаційні Виноградник, хмільник, малинник тощо 
Садові Яблуня, груша, вишня, черешня, горіх волоський, фундук тощо 
Закритого ґрунту  Культури закритого ґрунту (теплиця томатів, оранжерея бананів тощо) 

 
За своєю суттю трансформація природних 

екосистем в аграрні зумовлює докорінну пе-
ребудову їх морфологічної структури й зміну 
функціональних ознак біоценозів [4, 6]. Агро-
біогеоценози є відносно простими екосисте-
мами, створеними й керованими людиною 
для спрямування потоку фізіологічно актив-
ної радіації на максимальне акумулювання 
сонячної енергії у вигляді органічної продук-
ції, придатної для споживчих (харчових, кор-
мових, сировиннотехнічних) і ґрунтомеліора-
тивних потреб. Перша основна відмінність їх 
від корінних екосистем полягає у тому, що 
крім енергії сонця сучасні індустріальні агро-
екосистеми додатково отримують сторонню 
енергію машинного палива, органічних і мі-
неральних добрив, насіння, м’язів людини і 
робочих тварин тощо. Друга – у тому, що 
найголовніша функція екосистем – біопроду-
кційний процес в агробіогеоценозах скерова-
ний і підтриманий людиною так, щоб не лише 
отримати, а й вилучити з них максимум цін-
ної в господарському розумінні біомаси. То-
му інші функції екосистеми зазнають знач-

них, хоч і небажаних для власне людини, 
змін. Зокрема з вилученням значної частини 
біомаси адекватно змінюється енергоакуму-
ляційна функція, ослаблюються водорегуля-
ційна і ґрунтотвірна (інколи втрачається, 
з’являється ґрунторуйнівна), зникає саморе-
гуляційна (самоорганізаційна) функція.  

Біотичні потенціали рослин і тварин, як 
основа екопотенціалу біогеоценозів і визна-
чальні чинники їх продукційної функції, в 
агробіогеоценозах є докорінно зміненими. 

Під екопотенціалом розуміють сукуп-
ність речовинно-енергетичних ресурсів і 
властивостей корінних для певної місцевості 
(нативних) екосистеми, які забезпечують її 
максимально можливі і самодостатні струк-
турно-функціональні параметри (енергетич-
ні, організаційні, біогеохімічні, водотранс-
формаційні, середовищні) [4, 6]. Екопотенці-
ал таких систем є максимальним обсягом ко-
рисних для людини функцій (захисних, про-
дукційних, рекреаційних, естетичних тощо). 

Вторинний екопотенціал екосистеми – 
це сукупність її речовинно-енергетичних ре-
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сурсів і властивостей, сформованих під 
впливом господарського втручання, за якого 
формуються її поточні структурно-функці-
ональні параметри і корисні функції.  

Повне використання екопотенціалу є пе-
реважно недосяжним, та й не бажаним, бо 
означатиме повне знищення екосистеми. 

Залежно від напряму формування вто-
ринного екопотенціалу в агроекосистемі – 
спеціалізації поля (чи сівозміни), агрофіто-
ценоз як складова агробіогеоценозу, форму-
ється з однієї, двох, рідше трьох культур, що 
функціонують як автотрофний енергоакуму-
ляційний блок. Якщо активність останнього 

максимально підтримує людина (розпушу-
вання ґрунту, добрива, зрошення тощо), то 
діяльність гетеротрофного блоку в агробіо-
геоценозах вона обмежує настільки, наскіль-
ки це можливо (застосування пестицидів то-
що). Поряд з цим морфологічна структура 
аграрних фітоценозів обмежена присутністю 
тільки культурних рослин певних сортів 
шляхом виполювання (механічно, хімічно) 
сторонніх компонентів, що присутні тут від 
первинних екосистем, або стали новим „над-
банням“ агроекосистем (сегетальна чи адве-
нтивна флора – рис.). 

 
 

 
 Втручання людини в агроекосистему. 

 Приплив енергії та речовин до організмів і людини. 

 Потік поживних речовин в агроекосистемі. 

 Відпад мертвої органіки в агроекосистемі. 

 
Рис. Структурно-функціональна схема агроекосистеми з вирощування польових культур  

за інтенсивною технологією [4]. 
 
Максимальне сприяння продукційній 

функції автотрофного блоку здійснюється 
різноманітними агротехнічними заходами, 
котрі надають екосистемі енергетичну „підт-
римку“ в вигляді додаткових калорій. Ці за-
трати мають свій економічний еквівалент, 

який потрібно порівнювати із ціною прирос-
ту тієї корисної продукції, котру можна ви-
лучити з екосистеми. Для цього існують так 
звані: 1) межа економічної доцільності (собі-
вартості) прибавки урожаю та 2) економіч-
ний поріг шкідливості хвороб, бур’янів, шкі-
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рослиноїди 
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добрива 
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нітрифікації, 
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добрива, 
пестициди, 
механічне 
ушкодження 
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дників тощо. В теперішню добу людські мо-
жливості нарощування цим шляхом вторин-
ного екопотенціалу агроекосистем є обмеже-
ними, оскільки лише дворазове збільшення 
сучасного сільськогосподарського виробни-
цтва потребує десятиразового нарощування 
енергозатрат. 

З іншого боку вилучення з екосистеми 
50–70% органічної маси з акумульованою у 
ній енергією у вигляді врожаю культур зу-
мовлює не лише безповоротну втрату цієї 
енергії для власне системи. Відбувається ро-
збалансування речовинно-енергетичного по-
току через гетеротрофний і сапротрофний 
блоки, що більш важливо не для них (оскіль-
ки вони є теж істотно здеформовані), скільки 
для продукування і накопичення ґрунтового 
гумусу (див. рис.) [2].  

Багаторічне ведення землеробства в 
Україні за ігнорування дисбалансу гумусу 
призвело до втрати 0,5–1% його вмісту в 
ґрунтах різних регіонів [11]. Величезна шко-
да ґрунтовому покриву Землі зумовлена еро-
зійними процесами. Загалом 63% всіх сіль-
ськогосподарських земель планети уражені 
ерозією. 

Агроекосистемологія як наука: об’єкт, 
предмет і завдання 

У добу масштабного освоєння продукти-
вних ландшафтів на Землі визріла нагальна 
потреба узагальнення досвіду й удоскона-
лення способів екобезпечного природокори-
стування, яке сформувалося на традиційних 
принципах виснажливої експлуатації екопо-
тенціалу природних суходільних екосистем. 
Походження, структуру й функції, способи 
оптимізації, взаємовідношення внутрішнього 
та зовнішнього середовища штучних і напі-
вштучних продукційних екосистем вивчає 
наука агроекосистемологія. 

Мета агроекосистемології – розробляти 
екобезпечні способи освоєння, алгоритми 
функціонування природних і конструювання 
стійких штучних агроекосистем, що проду-
кують якісну і чисту від ксенобіотиків та ін-
ших забруднень харчову й технічну сирови-
ну, не впливають негативно на дотичні еко-
системи, людину і біогеосферу загалом. 

Об’єктом дослідження агроекосистемо-
логії є рукотворні та напівштучні продукцій-
ні екосистеми, новостворені або природні, 
частково перетворені людиною на суходолі, 

які є джерелом харчових продуктів і техніч-
ної сировини. 

Предмет вивчення агроекосистемології 
– природні й антропогенні чинники й зако-
номірності утворення, перетворення, стабі-
льності структур, безпеки й ефективності 
продукційного функціонування аграрних 
екосистем, їхні взаємовідношення із навко-
лишнім природним і техногенним середови-
щем, ієрархія та класифікація. 

 З головних фундаментальних і приклад-
них завдань агроекосистемо-логії виокре-
мимо такі:  

– розроблення принципів конструюван-
ня стійких агроекосистем (обгрунтування 
функціональної структури, аналіз ефектив-
ності харчових ланцюгів, підвищення за-
мкнутості потоків корисних речовини, збе-
реження біорізноманіття); 

– підвищення в рослинництві ефектив-
ності використання культурними видами ре-
сурсів клімату і ґрунту: визначення складу 
вирощуваних культур (включаючи проміжні 
й сидеральні), конструювання полікультур і 
сортосумішей, екологізація рослинницьких 
технологій; 

– конструювання у землеробстві й аг-
рохімії збалансованих сівозмін, екологізація 
системи обробітку ґрунту та внесення доб-
рив (мінеральних і органічних), активізація 
біопотенціалу (живого населення ґрунту, що 
підтримує його родючість); 

– екологічна класифікація ґрунтів для 
визначення можливості і способів їх викори-
стання; 

– у землевпорядкуванні екологічна оп-
тимізація просторової структури агроекосис-
тем (розміщення сівозмін, посівів багаторіч-
них трав, тваринницьких ферм, інфраструк-
тури й ін.); 

– у зоотехнії та кормовиробництві об-
ґрунтування величини і структури популяцій 
свійських тварин, супутніх мікробних і пара-
зитних організмів, оптимізація кормових ра-
ціонів для підвищення ефективності відгоді-
влі, розроблення “зелених конвеєрів” (підбір 
кормових культур для безперебійного над-
ходження зеленої маси в вегетаційний пері-
од) тощо; 

– оцінка актуальної і потенційної про-
дуктивності різних типів природних кормо-
вих угідь та розроблення прийомів підви-
щення їх продуктивності; 
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– у сфері селекції (з генетикою і біотех-
нологією) підвищення ступеня адаптації ку-
льтурних рослин і сільськогосподарських 
тварин, підвищення ефективності відгодівлі; 

– створення екобезпечної сільськогос-
подарської техніки, в першу чергу для зни-
ження витрати пального та зменшення тиску 
на ґрунт; 

– підвищення економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва за най-
повнішого використання ресурсів клімату і 
ґрунтів, з урахуванням кон’юнктури ринку і 
вимог до чистоти продукції та охорони при-
роди; 

– розроблення законодавчих актів, що 
регламентують невиснажливе використання 
ресурсів ґрунтів, вод, біорізноманіття, виро-
бництво й реалізацію органічної та іншої 
екобепечної продукції. 

Алгоритм прикладного аналізу  
агроекосистем  

Висока якість сільськогосподарської про-
дукції підтримується впровадженням екобез-
печних технологій аграрного виробництва. 
Основою і запорукою отримання доброякіс-
них харчів є вміле конструювання ефектив-
них агроекосистем у чистому від забруднень 
довкіллі. Системний аналіз культурних (шту-
чних) біогеоценозів у рослинництві та тва-
ринницьких комплексів дає змогу моделюва-
ти варіанти вирішення цих проблем [4, 5].  

Системний аналіз в агроекології – це ме-
тодологія дослідження будови та функцій на-
півштучних і штучних продукційних екосис-
тем з метою з’ясування споживчої якості і 
безпеки вирощеної продукції, безпеки агроте-
хнологій для людини і природного довкілля. 

Системний аналіз автотрофних штучних 
екосистем залежно від мети здійснюють на 
конкретних ієрархічних рівнях їх організації: 
консорційному (культурна рослина або по-
єднання кількох), біогеоценозному (окреме 
поле сівозміни), сівозміни (система агробіо-
геоценозів), цілого (індивідуальне, коопера-
ційне тощо) господарства, агроландшафту 
(самоврядної – сільської, районної, обласної 
громади), фізико-географічної області (про-
вінції – Північно-Західна Придніпровська 
височина тощо), чи зони (Лісостепова й ін.). 

Наведемо приклад алгоритму аналізу 
агроекосистеми на рівні агробіогеоценозу – 
польової екосистеми цукрових буряків, ро-
зуміючи, що видів таких екосистем є стільки, 

скільки відомо видів польових і кормових 
культур (в Україні понад 120)  [9].  

Перший етап агроекологічного аналізу 
систем – з’ясування її функціонального ядра – 
автотрофної консорції. У нашому прикладі це 
буде певний сорт цукрових буряків, посівний 
матеріал яких – насіння, вже містять облігатні 
і факультативні консорти першого порядку 
(грибкову, бактеріальну й вірусну інфекції, 
комахи тощо). На цьому етапі ми можемо 
уперше з’ясувати наявність пестицидів, як 
засобів оброблення посівного  матеріалу. 

Другий етап аналізу – з’ясування основ-
них системотвірних біотичних елементів, 
просторової організації агрофітоценозу, зоо-
ценозу і мікробоценозу, їх ієрархії. Напри-
клад, за розгляду екосистеми цукрових буря-
ків слід додатково встановити, які організми 
є консортами першого концентру, другого і 
т.д., оскільки це хвороби і шкідники, які на-
селять ґрунт. Також встановлюємо, які рос-
линні асоціації (переважно бур’яни) присутні 
в її структурі, яка роль мікробоценозу. В 
екосистемі бобових культур об’єктами особ-
ливої уваги є симбіотичні азотфіксатори як 
унікальні організми, що розривають надміц-
ний хімічний зв’язок інертного газоподібно-
го азоту й включають його у біотичний кру-
гообіг.  

Третій етап дає відповідь на питання, 
які абіотичні екофактори є вирішальними чи 
лімітними в існуванні екосистеми. Це – ґру-
нтова відміна, режим вологи, теплові й світ-
лові ресурси атмосфери. Лімітними чинни-
ками поширення цукрових буряків у зонах 
рослинництва є родючість ґрунту, темпера-
тура і тривалість теплого періоду.  

Четвертий етап – дослідження функціо-
нування екосистеми, вагомості й ієрархії 
внутрішніх та зовнішніх зв’язків (з’ясування 
особливостей малого біотичного циклу еле-
ментів, шкодочинності популяцій небажаних 
організмів).  

П’ятим етапом є з’ясування оптималь-
них внутрішніх умов функціонування (спів-
відношення ресурсів поживних речовин, во-
логи, світла і тепла в екосистемі), доцільності 
чи ефективності привнесених у неї добрив, 
пестицидів, правильності й екобезпеки при-
йомів агротехніки й інших регуляторних за-
собів. 

Шостий етап може мати за мету уточнен-
ня оптимальної продукувальної динаміки, що 
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відповідає меті реалізації найбільшого екопо-
тенціалу системи – врожаю коренеплодів.  

Сьомий етап відкриває можливості оці-
нювати наслідки конструктивного (позитив-
ного чи негативного) зовнішнього впливу, 
з’ясувати результат дії системи за показни-
ками якості й чистоти агропродукції (спожи-
вча якість цукру, патоки і вміст у них залиш-
ків агрохімікатів, ксенобіотиків тощо). Вод-
ночас можна з’ясувати порогові значення 
регуляторних чинників стосовно зовнішніх 
впливів агробіогеоценозу на його довкілля 
або системи наступних ієрархічних рівнів. 

Восьмий етап передбачає можливість 
теоретично моделювати ідеальну екосистему 
й експериментувати в подальшому для її ре-
алізації у вигляді ідеального поля цукрових 
буряків та впровадження в системи вищого 
рівня. Тут слід наголосити, що отримання, 
наприклад, органічної продукції рослинниц-
тва, городництва, садівництва й виноградар-
ства потребує експериментування з вивчення 
синергії біотичних, абіотичних та антропо-
генних факторів й її прикінцевий вплив на 
економічну ефективність органічного сільсь-
кого господарства. 

Повертаючись до сьомого і восьмого ета-
пів зазначимо, що експериментальна агро-
екологія, яка зародилася у надрах землероб-
ства, до тепер не є відокремленою наукою, 
але у зв’язці з експериментальною агрономі-
єю набуває актуальності.  

Дещо дистанціюючись від надмети агро-
номії дати максимальну продуктивність ку-
льтури за високої якості продукції експери-
ментальна агроекологія, яка має екоцентрич-
ну мету: обґрунтувати технологію отримання 
прийнятного врожаю якісної (органічної) 
продукції за умови збереження природного 
балансу у довкіллі й перманентного віднов-
лення властивостей його компонентів (ро-
дючості ґрунтів, чистоти вод, повітря, збе-
реження біорізноманіття тощо).   

Висновок 
Агрономи – практики і науковці, здійс-

нюють глибший і детальніший системний 
аналіз агробіогеоценозу, як і наступних рів-
нів агроекосистем, для удосконалення тех-
нології вирощування картоплі чи інших ку-
льтур.  

Проте, екологічний аналіз будь-якої тех-
нології чи системи тепер є невід’ємною про-
цедурою, що передує впровадженню сучас-
них технологій, безпечних для природного 
довкілля [7], а вирощеної продукції чи сиро-
вини – для людей.  
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АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОГЕОГРАФІЇ ТА СИНЕКОЛОГІЇ  
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Обґрунтовано виділення нового напряму фундаментальних наукових досліджень «хорологія різ-

номаніття ґрунтових тварин», який одночасно пов’язаний як із біогеографією, так із синекологією. 
Мета досліджень хорології різноманіття ґрунтових тварин – вивчення закономірностей географічного 
поширення і просторового розподілу ґрунтових тварин під впливом природно-історичних і екологіч-
них факторів середовища. Сформульовано об’єкт, предмет, методологічні підходи та завдання цього 
напряму досліджень, а також наведено визначення основних наукових понять. 

Наголошено, що в процесі хорологічного аналізу важливо розмежовувати поняття діапазонів гео-
графічного поширення різних біотаксонів (ареалогічний аналіз), які пов’язані з природно-
історичними факторами та шляхами розселення організмів, від понять їх просторового розподілу та 
приуроченості до певних біотопів, які обумовлені сучасними екологічними факторами. Проведено 
аналіз спеціальної літератури, присвяченої вивченню хорології різноманіття ґрунтових тварин. 

Ключові слова: угруповання педобіонтів, біорізноманіття, географічне поширення, просторовий 
розподіл, екологічні фактори 
 
CHOROLOLOGY OF SOIL ANIMALS DIVERSITY – ACTUAL DIRECTION OF 
BIOGEOGRAPHICAL AND SYNECOLOGICAL RESEARCHES 
 

I. Ja. Kaprus’  
Museum of Natural History of NAS of Ukraine 
Lviv National Agrarian University 
E-mail: kaprus63@gmail.com 

 
A new direction of fundamental scientific researches "chorology of soil animals diversity", connected 

with both biogeography and synecology simultaneously is described. The purpose of the chorological study 
of the soil animals diversity is researching the patterns of geographical spread and spatial distribution of soil 
animals under the influence of natural-historical and ecological factors of the environment. The object, 
subject, methodological approaches and tasks of this research area are formulated, as well as the basic 
scientific terms are definited. 

It is emphasized that in the process of chorological analysis it is important to distinguish the cocept of the 
ranges of geographical spread of various biotaxons (analysis of areas), related to the natural-historical factors 
and the ways of resettlement of organisms, from the concepts of their spatial distribution and timed to certain 
biotopes, which are caused by modern ecological factors . The analysis of special literature devoted to the 
study of the chorology of the soil animals diversity has been carried out. 

Key words: assamblages of pedobionts, biodiversity, geographical spread, spatial distribution, 
environmental factors 

 

Вступ 
Усвідомлення феномену біорізноманіття 

«…вимагає розуміння багатьох екологічних, 
еволюційних, геологічних і біогеохімічних 
процесів, а також того, як ці процеси взаємо-
діють» [70, c. 15] між собою. Природна зона-
льність є одним з ключових чинників геогра-
фічного поширення біотаксонів, інтеграції 
біомів і формування біотичного різноманіття 
на різних рівнях організації. Однією з актуа-
льних проблем біогеографії та синекології є 

виявлення географічних закономірностей фо-
рмування біотичного різноманіття під впли-
вом різноманітних чинників середовища.  

Просторові тренди біорізноманіття сього-
дні вивчають у різному масштабі: глобально-
му, реґіональному, локальному і біоценотич-
ному. В глобальному масштабі спостерігаєть-
ся зниження таксономічного різноманіття у 
напрямку від тропіків до полюсів [18, 60]. 
При зменшенні масштабу досліджень спосте-
рігається поступова редукція факторів макро-
географічного характеру і посилення впливу 
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місцевих умов і біотичних взаємодій. Аналі-
зуючи проблему залежності біорізноманіття 
від клімату, Ю. І. Чернов і Л. Пенев [65] наго-
лошують на важливості розгляду цього явища 
на певній модельній території в залежності 
від факторів, що діють на різних рівнях від 
макрогеографічного до локального.  

Незважаючи на значний інтерес до ви-
вчення глобальних трендів різноманіття біо-
ти, все ще мало уваги приділяється аналізові 
хорології біорізноманіття на реґіональному та 
локальному рівнях [59, 71]. Крім того, тренди 
різноманіття біотаксонів, навіть такого висо-
кого рангу як клас, у широтному кліматично-
му градієнті демонструють індивідуалістич-
ний характер [63, 64]. Часто при збереженні 
загальних тенденцій зміни різноманіття у так-
сонів високого рангу (клас, ряд), можна спо-
стерігати специфічні реакції на фактори сере-
довища в таксонів нижчого рівня (родина, 
рід) [61]. Причини таких відмінностей мо-
жуть бути обумовлені як певними еволюцій-
ними механізмами на рівні окремих родів або 
родин, так і особливостями ландшафтно–
зонального розподілу таксонів. Пошук основ-
них причин просторових змін різноманіття 
окремих груп живих організмів може бути 
ключем для розуміння напрямків еволюцій-
них перетворень таксонів і генези основних 
біомів Землі.  

З метою концептуального осмислення 
планетарної цілісності живого покриву Землі 
та організованості біотичних систем різного 
рівня складності, важливо провести порівня-
льний аналіз структури їхніх компонентів у 
масштабі окремих природних поясів і зон. На 
даному етапі хорологічних досліджень зали-
шаються недостатньо вивченими як основні 
фактори, так і механізми, що визначають те-
риторіальну диференціацію різноманіття ґру-
нтових тварин, а також її просторові зміни. 
Проведене дослідження базується на аналізо-
ві літературних даних із проблем хорології 
біорізноманіття, особливо в частині вивчення 
різноманіття ґрунтових тварин. 

Основна мета роботи – на основі аналізу 
спеціальної літератури узагальнити дані щодо 
вивчення просторової диференціації різнома-
ніття грунтових безхребетних і обґрунтувати 
доцільність виокремлення хорології різнома-
ніття ґрунтових тварин у самостійний напрям 
досліджень біогеографії та синекології, який 
має власний об’єкт і предмет дослідження, а 
також обґрунтовану методологію.  

Дана стаття присвячена лише аналізові 
екологічного підходу в хорологічних дослі-
дженнях різноманіття ґрунтових тварин. Ана-
ліз історичного підходу в хорологічних дослі-
дженнях педобіоти буде проведено в наступ-
ній праці. 

Концептуальні принципи, підходи  
та поняття хорологічних досліджень 
Зміст поняття завжди ширший ніж його 

дефініція. Остання встановлює межі викори-
стання поняття і дозволяє відрізняти його від 
інших понять. У науковій літературі ті ж са-
мі поняття можуть тлумачитися різними ав-
торами на свій лад і це часто призводить до 
викривлення суті явищ і предметів, що розг-
лядаються. У методологічному плані важли-
во дати авторське розуміння концептуальних 
принципів і понять, на яких повинні базува-
тися хорологічні дослідження, щоб зняти цю 
проблему. 

Феномен біорізноманіття можна визна-
чити як міру якісного складу життя, тобто як 
композицію елементів, що мають насампе-
ред структурно-типологічний зміст (вид, 
життєва форма, тип угруповання і ін.) [59]. В 
останні десятиліття значно зростає інтерес 
науковців до вивчення просторових трендів 
біорізноманіття у градієнтах екологічних фа-
кторів середовища. Просторові зміни пара-
метрів різноманіття різних груп організмів 
сьогодні досліджують як біогеографи так і 
екологи. Зокрема, у колишній радянській лі-
тературі розділ біогеографії, який вивчає за-
кономірності просторового розподілу органі-
змів і їхніх угруповань було прийнято нази-
вати хорологією [6]. У кінці 80-х років мину-
лого століття у США формується нова галузь 
екологічних досліджень, яка дістала назву 
макроекологія. Макроекологія займається 
вивченням зв'язків між організмами та їхнім 
середовищем у великому просторовому ма-
сштабі з метою пояснення статистичних мо-
делей чисельності, географічного розподілу 
та різноманітності різних груп живих істот. 
Цей термін був запропонований у 1989 році 
американськими вченими Д. Брауном і 
Б. Морером [69]. 

У 2000 році в виступі Х. Ейчсакерса на 
відкритті ХІІІ колоквіуму з ґрунтової зооло-
гії в Чеських Будейовіцах дослідження прос-
торової та часової динаміки ґрунтових тва-
рин були поставлені на перше місце серед 
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пріоритетних завдань ґрунтової екології по-
ряд з дослідженнями біорізноманіття і функ-
ціонування ґрунтових систем [44]. Для вирі-
шення деяких із цих завдань А. Д. Покар-
жевський, К. Б. Гонгальський, А. С. Зайцев і 
Ф. А. Савін запропонували термін «просто-
рова екологія ґрунтових тварин» в одной-
менній монографії, яка побачила світ у 2007 
році [44]. В цій праці автори висвітлили ши-
роке коло питань пов’язаних із вивченням 
просторового розподілу угруповань ґрунто-
вих тварин (методологія і масштаб дослі-
джень, огляд спеціальної літератури, термі-
нологія, прикладні аспекти вивчення, перс-
пективи подальших досліджень).  

Дослідження структури тваринного на-
селення та хорології різноманіття фаун Землі 
відповідають спеціальному науковому на-
пряму, який межує з біогеографією і синеко-
логією, і який за пропозицією О.М. Формо-
зова [55] російські вчені інколи назвають ге-
озоологією. Основне завдання геозоології – 
кількісна характеристика структури тварин-
ного населення і типологія угруповань у 
ландшафтно-зональному плані [56]. Важли-
вим компонентом тваринного населення су-
ші є педобіонти (ґрунтові організми), для 
яких відносно простими методами можна 
отримати інтегральні кількісні показники 
організації їхніх угруповань. За рівнем різ-
номаніття ґрунтові тварини є однією з прові-
дних груп у наземних екосистемах, оскільки 
їхня частка становить близько 95 % видового 
багатства і маси тварин, що населяють 
ландшафт [32, 63]. На думку Ю. І. Чернова 
[63] основою розвитку геозоології повинна 
бути ґрунтова зоологія.  

Серед основних напрямків пізнання фе-
номену біорізноманіття на сучасному етапі 
переважає вивчення просторових змін цього 
явища під впливом, з однієї сторони абіоти-
чних умов і біотичних взаємодій, з іншого – 
історичних подій. Вивчення хорології біоріз-
номаніття традиційно базується на двох під-
ходах, зокрема зонально-типологічному або 
екологічному і реґіонально-індивідуаліс-
тичному або історичному [13, 57]. Еколо-
гічний підхід, як правило, передбачає широ-
тно-зональний аспект аналізу біоти, а істо-
ричний – порівняльний аналіз у межах біото-
генетичних регіонів (фауно- чи флорогене-
тичних). Протиставлення обох підходів по-
лягає в тому, що “чисті” екологи занижують 
значення локальних географічних факторів, а 

“чисті” історики – глобальних екологічних. 
Недооцінка будь-якого з цих аспектів або їх 
змішування породжує проблеми в інтерпре-
тації отриманих результатів стосовно прос-
торової диференціації біорізноманіття [13]. 

У відповідності до різних рівнів органі-
зації життя виділяють ієрархічну послідов-
ність форм біотичного різноманіття. Основ-
ними формами біорізноманіття є різноманіт-
ність організмів (1) і їх природних компози-
цій (2) [59]. Різноманіття організмів можна 
розділити на філетичне (таксономічне) і еко-
логічне (типологічне) [25, 63] Філетичне різ-
номаніття – це об'єднання організмів за спо-
рідненістю, тоді як екологічне різноманіття – 
об'єднання за певними ознаками, які не зво-
дяться до спорідненості, наприклад структу-
рними, хорологічними, функціонально-
ценотичними, сукцесійно-динамічними, ене-
ргетичними та ін. Філетичне різноманіття є 
наслідком еволюційного розвитку організ-
мів, тоді як екологічне - наслідком стратегій 
життя, зональності, стратифікованості, моза-
їчності, періодичності, харчових преферен-
цій, стохастичних процесів, соціальних сто-
сунків і інших способів ранжування компо-
нентів живої природи. 

Масштаб – одне з базових понять у біо-
географії та екології. Він дозволяє правильно 
підібрати методики польових досліджень, 
отримати необхідний рівень точності оцінок 
та інтерпретації даних. Просторові тренди 
біорізноманіття сьогодні вивчають у різному 
просторовому масштабі: глобальному, регіо-
нальному, локальному і біогеоценотичному. 
Відповідно до Л. Пєнева [72] розрізняють 
два наукові підходи до вивчення біорізно-
маніття: індивідуалістичний і типо-
логічний. Перший пов'язаний з досліджен-
ням флор і фаун (біоти), а другий – біомів, 
екосистем і угруповань (рис.). Філетичне й 
типологічне різноманіття різних груп педо-
біоти можна досліджувати на біотопному 
(ценотичному), локальному, реґіональному 
і глобальному рівнях. Відповідно, зональна, 
конкретна і ценотична фауни є складовою 
частиною зональної і локальної біоти та 
угруповання у рамках біогеоценозу. 

Глобальному масштабу досліджень може 
відповідати фауна у межах крупного конти-
ненту від тропіків до полюса (наприклад Єв-
разія) або всього світу, регіональному масш-
табу – фауна у межах частини континенту, 
окремої природної зони (”екореґіону”) або 
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гірської країни, а також фауна в межах вели-
кої за площою держави.  

  

 
 

Рис. Два паралельні аспекти, індивідуалістичний 
і типологічний, у дослідженні живого та їхнє ви-

раження у різному просторовому масштабі  
(за Л. Пенєвим [72]) 

 
Локальний масштаб досліджень відпо-

відає локальній або конкретній фауні (визна-
чення понять наведено нижче). І, нарешті, 
біотопний масштаб досліджень охоплює це-
нотичну фауну. Відповідно, регіональна (зо-
нальна), локальна (конкретна) і ценотична 
фауни є складовою частиною біомів, екоси-
стем і угруповань у рамках біогеоценозу. Де-
тальніше про територіальні рівні хорологіч-
них досліджень різноманіття педобіоти мож-
на прочитати в працях автора [20, 24, 25, 28]. 

Природна зональність (син. географіч-
на зональність, широтна зональність, 
ландшафтна зональність) – одна з основ-
них географічних закономірностей, яка про-
являється у послідовній зміні типів природ-
них комплексів (ландшафтів, геосистем, еко-
систем) і компонентів природного середо-
вища (клімат, ґрунти, рослинний і тваринний 
світ) в межах широтного градієнту, виклика-
ного переважно гідротермічними умовами 
[10]. Поняття «ландшафту» в спеціальній 
літературі дуже часто розуміють у різних 
формах. Цей термін найчастіше має дві фор-
ми трактування: ландшафт як індивідуальна 

або ландшафт як типологічна одиниця. 
Ландшафтний підхід у хорологічних дослі-
дженнях найчастіше реалізується на рівні 
широтних зон (підзон) або висотних поясів 
гірських регіонів [47].  

Явища зональності та азональності 
проявляються у єдиній сукупності факторів, 
які діють на різні сторони процесу фізико-
географічної диференціації [57]. Ландшафтні 
зони – наслідок діяльності факторів клімати-
чної поясності на земній поверхні, які прояв-
ляються через регіональні особливості оро-
графії і контури материків. На Землі зональ-
ність корегується регіональними особливос-
тями ландшафтної оболонки. Зональні риси 
місцевості виражаються у плакорних угру-
пованнях рослинності, тваринного населення 
і ґрунтів, що відповідають вирівняним водо-
роздільним ділянкам, на яких гідротермічний 
режим найбільше відповідає кліматичним 
умовам даної зони.  

Хоч гороутворення явище азональне, яке 
порушує широтно-зональну структуру ланд-
шафту, однак висотна поясність гірських 
країн розглядається як аналог широтних зон. 
Поняття інтразональності (тобто локальне 
поширення природних явищ або компо-
нентів природи на території однієї або кіль-
кох зон одночасно) сформувалось у ґрунтоз-
навстві ще на початку ХХ століття. В інтра-
зональних частинах ландшафту суттєво 
згладжені градієнти кліматичних факторів, 
що відіграє важливу роль у поширенні окре-
мих груп організмів і формуванні видових 
ареалів. 

У хорологічних дослідженнях ми пропо-
нуємо використовувати підхід Альохіна-
Чернова [1, 57] про взаємовідношення зона-
льності та інтразональності для класифікації 
угруповань живих організмів. На основі цьо-
го підходу можна виділити такі категорії 
угруповань: зональні, екстразональні (тоб-
то локальне поширення зональних природ-
них явищ або компонентів природи за межа-
ми своєї зони), а також інтразональні. Чітке 
розмежування і підпорядкування зональних, 
екстра- та інтразональних угруповань відіг-
рає важливу роль у хорологічному аналізі 
елементів ландшафтної оболонки [57]. Роз-
виваючи цей підхід до класифікації угрупо-
вань В. В. Альохін [1] сформулював правило 
випередження, яке у спрощеному вигляді 
звучить так: «… у кожній місцевості півден-
ні схили відображають плакорні формації, 

17



ОГЛЯДИ, ТЕОРІЇ, АНАЛІТИКА 
 

16 

які розташовані південніше, а північні схили 
і підвищення рельєфу – ті, які північніше». 

Під час розгляду проблеми типології 
широтного розподілу тварин, часто вини-
кають питання, які види слід вважати арк-
тичними, бореальними або неморальними ? 
На практиці найчастіше використовують два 
підходи, або їх комбінації, для вивчення хо-
рології біорізноманіття [57, 63]. Використо-
вуючи перший підхід (фауногенетичний), 
беруть до уваги лише географічні межі по-
ширення біотаксонів без урахування кіль-
кісних показників. Це класичний ареа-
логічний підхід, який базується на оцінці фі-
летичного (таксономічного) різноманіття, 
аналізові історичних реґіональних зв’язків 
фаун і не враховує особливостей поширення 
видів усередині ареалу. Наприклад, багато 
типових степових або лісових видів не є об-
меженими у своєму розповсюдженні гра-
ницями своєї зони. Вони є лише чисельні-
шими (або характернішими) у своїй зоні.  

Згідно другого підходу (ландшафтно-
зонального) визначальним є характер кількі-
сного розподілу виду в межах свого ареалу 
та динаміка структурних параметрів насе-
лення (типологічне або екологічне різнома-
ніття). Типовість біотаксону для того або ін-
шого типу ландшафту оцінюється за показ-
никами чисельності, щільності, частоти тра-
пляння, активності і політопності, тобто ба-
зується на виявлені у межах ареалу зони 
екологічного оптимуму [64]. Якщо перший 
підхід є малопродуктивним для вивчення 
ландшафтної хорології видів, то другий – 
досить інформативним для цього. Однак, при 
вивченні проблеми фауногенезу визначаль-
ним є перший підхід. Відповідно до цього, 
зональним підрозділам повинні відповідати 
типи тваринного населення (типи угрупо-
вань), а зоогеографічним – фауністичні ком-
плекси. 

Розглядаючи природну зональність як 
найважливіший фактор сучасного географіч-
ного поширення організмів, варто скориста-
тися підходами Ю. І. Чернова [57] до аналізу 
ролі факторів зональності і хорології видів у 
формуванні трендів типологічної різномані-
тності. Тобто, особливості географічного 
поширення видів доцільно досліджувати з 
врахуванням трьох взаємозв’язаних аспек-
тів видової хорології: біотопного, ландша-
фтно-зонального і реґіонально-фауногене-
тичного.  

Починаючи з робіт А. І. Толмачова [54], 
в біогеографії формується новий напрям, 
який розглядає проблеми порівняльної фло-
ристики в локальному масштабі. В науковій 
літературі він відомий як метод конкретних 
флор, який дозволяє на основі вивчення ло-
кальної флористичної ситуації вирішувати 
ряд задач порівняльної флористики. Згідно 
Ю. І. Чернова, конкретна фауна (КФ) - спи-
сок таксонів тварин мінімальної території 
(пробна ділянка), яка включає найхарактер-
ніші для даної природної зони ландшафти 
[63]. Однак, в останній час все частіше наго-
лошують на розмежуванні понять конкретної 
і локальної фаун [34]. Під конкретною фау-
ною розуміють насамперед елементарну 
одиницю фауністики, придатну для зоогеог-
рафічних побудов, тобто яка має територіа-
льну і структурну цілісність, власну генезу і 
ін. За локальною фауною залишають статус 
робочої одиниці, яка в деяких випадках може 
відповідати конкретній фауні, але найчасті-
ше на практиці повинна інтерпретуватися як 
«проба фауни», тобто як більш чи менш точ-
ні дані первинних обліків матеріалу.  

Для використання методу КФ принципо-
ве значення має розмір площі, яка повинна 
охопити існуюче різноманіття умов даної 
місцевості з метою максимально повного ви-
явлення складу фауни. Стандартизація площі 
території КФ і об’єму проби є дуже важли-
вими для отримання порівняльних даних. На 
практиці дослідження ґрунтових безхребет-
них тварин найчастіше використовують ка-
тенний підхід [39]. Катена – геоморфологі-
чний профіль, що проходить від найвищого 
місця певної території до найнижчого. Цей 
профіль визначається у розрізі рельєфу за 
окремими факторами (вологістю, температу-
рою, засоленням і ін.) або за сукупністю 
ландшафтних умов. Катенний підхід перева-
жно використовують на рівнині. У горах ча-
сто використовують висотно-градієнтний 
підхід, який дозволяє оцінити вплив екологі-
чних факторів на живі організми у залежнос-
ті від висоти над рівнем моря [21, 22, 24, 25].  

Вивчення хорології різноманіття ґрунто-
вих тварин тісно пов’язане із трьома методо-
логічними проблемами: 1) визначення репре-
зентативної території для досліджень, 2) по-
шук модельного біооб’єкту і 3) підбір інфо-
рмативних параметрів об’єкту дослідження. 
Подолання цих проблем можливе за умови 
дотримання певних вимог. Зокрема, най-
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більш коректні дані стосовно параметрів бі-
орізноманіття можна отримати на широтно-
му градієнті в межах єдиного фізико-
географічного (меридіонального) сектору 
континенту. Обраний реґіон повинен мати 
добре виражену природну зональність (не 
лише широтному напрямі, але й у висотно-
му); його площа має бути достатньою для 
виділення основних просторових рівнів біо-
різноманіття від біоценотичного до реґіона-
льного. Для дослідження історичної складо-
вої регіон повинен включати території з різ-
ною генезою біоти.  

Таксономічна група організмів має бути 
достатньо різноманітною у філетичному та 
екологічному відношенні, тісно пов’язана з 
ландшафтом, добре вивченою у фауністич-
ному плані, а також має володіти високим 
адаптивним потенціалом, який нівелює тісну 
залежність сучасного поширення таксону від 
історичних подій.  

І, нарешті, формальна параметризація 
даних дослідження має бути проведена на 
основі апробованих, інформативних індексів 
або моделей, які найкраще відображають за-
лежність трендів біорізноманіття від чинни-
ків середовища і піддаються біологічній ін-
терпретації. Не менш важливим є забезпе-
чення порівняльності отриманих даних, яка 
досягається завдяки урахуванню вже існую-
чих підходів до вивчення певних таксономі-
чних груп організмів. 

Кліматична поясність і природна зональ-
ність – глобальні й універсальні властивості 
поверхні Землі. В центральних частинах ко-
нтинентів спектр широтних зон виражений 
найповніше. Такими репрезентативними ма-
крореґіонами Палеарктики можуть бути За-
хідний або Середній Сибір, Східна Європа, 
мезорегіонами – Україна, Казахстан, євро-
пейська частина Росії, Японія або Корейсь-
кий півострів. Зокрема, територія України 
представляє один із добре диференційованих 
у широтно-зональному плані мезореґіонів 
Палеарктики. Вона розташована майже в 
центрі європейського континенту і є репре-
зентативною модельною територією для ви-
вчення кліматогенних трендів різноманітно-
сті, оскільки має унікальне розташування у 
межах трьох фізико-географічних країн: Схі-
дноєвропейської рівнинної, Карпатської (ча-
стково) і Кримської [35]. Цю територію мо-
жна розглядати в якості еталону зонального 
поділу для Європейського континенту.  

В межах України виділено чотири широ-
тних зони, зокрема зону мішаних лісів, а та-
кож широколистяно-лісову, лісостепову і 
степову зони [35]. Тут розташовані дві гірсь-
кі країни, які мають добре виражену висотну 
поясність. Кліматичні умови закономірно 
змінюються не тільки у горизонтальних на-
прямках із півдня на північ та із заходу на 
схід, але й у вертикальному - від передгір’я 
до високогір’я. Розташування у центрі євро-
пейського континенту визначило складну 
генезу фауни України, через яку пройшли 
основні міграційні хвилі палеобіот, почина-
ючи із міоцену.  

Оскільки дослідження хорології різно-
маніття ґрунтових тварин базуються на 
принципі домінування, тому для вивчення 
просторових змін структури їхніх угрупо-
вань доцільно обирати групи організмів, які 
переважають за показниками екологічного 
різноманіття, маси, чисельності та ін. Зокре-
ма, такими модельними об’єктами хорологі-
чних досліджень серед ґрунтових тварин 
можуть бути представники первиннобезкри-
лих членистоногих із класу Collembola, мо-
люсків із класу Gastropoda, кліщів із підряду 
Oribatida та інфраряду Gamasina, кільчастих 
червів із підкласу Oligochaeta, твердокрилих 
жуків із родини Carabidae, вільноживучих 
ґрунтових нематод із рядів Mononchida і 
Dorylaimida та ін. 

Особливості сучасного етапу розвитку 
ґрунтово-зоологічних досліджень полягають 
в актуальності холістичних підходів. Ці під-
ходи дозволяють впорядкувати усе різнома-
ніття емпіричних даних у вигляді єдиної кар-
тини філетичної і ценотичної форм організа-
ції життя у ґрунтовому середовищі. На дум-
ку деяких вчених [62, 66 та ін.], таксони ви-
сокого рангу мають високий ступінь еколо-
гічної індивідуальності і поводять себе як 
цілісні блоки та структурні частини ценоти-
чних і біотичних форм життя.  

Властивості цілого, системної організо-
ваності таких таксонів проявляються під час 
аналізу зміни параметрів структури біоти в 
залежності від широтних градієнтів клімати-
чних факторів. Цю точку зору підтверджує 
положення про коадаптивні комплекси, або 
групи споріднених видів, які спільно прожи-
вають, володіють тонкими механізмами роз-
поділу еконіш і які мають спільну еволюцій-
ну історію [12]. Таксономічний принцип ви-
ділення одиниць біоценозу зовсім не супере-
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чить трофо-енергетичному принципові, а 
скоріше ставить акцент на значущості зв'яз-
ків між близькими видами або представни-
ками одного таксоцену (сукупності видових 
популяцій певної групи організмів у межах 
окремого біоценозу). 

В останні десятиліття були сформовані 
ключові підходи та сформульовані критерії 
оцінки до аналізу ролі факторів зональності 
та хорології видів у формуванні структури 
угруповань і трендів широтного різноманіття 
педофаун Палеарктики [33, 37, 40, 43, 63, 74, 
75 та ін.].  

Формування системи категорій біорізно-
маніття пов’язано, насамперед, з працями Р. 

Уіттекера [74, 75]. Цей автор розрізняє два 
ряди категорій: інвентаризаційне та дифе-
ренціююче різноманіття. Якщо інвентари-
заційне різноманіття передбачає описання 
певних фаун та угруповань, то диферен-
ціююче – просторові зміни угруповання 
(тренди різноманіття) вздовж градієнту еко-
логічних умов. Р. Уіттекер розрізняє чотири 
рівні інвентаризаційного і три рівні дифере-
нціюючого різноманіття (табл.). Найнижчий 
– точкове альфа-різноманіття (αa), яке в 
ґрунтово-зоологічних дослідженнях може 
відповідати одній ґрунтовій пробі стандарт-
ного розміру. 

 

Табл. – Рівні і типи біорізноманіття за Р. Уіттекером [75]  

Інвентаризаційне різноманіття Диференціююче різноманіття 
1. Точкове альфа-різноманіття (αa), або різномані-
тність субвибірки (для невеликих проб або мікроо-
селищ у межах угруповання) 

 

 2. Внутрішнє бета-різноманіття (βa), або моза-
їчна різноманітність (зміни між частинами мо-
заїчного угруповання) 

3. Альфа-різноманіття (αb) або внутрішня різно-
манітність оселища (для зразка, що представляє 
гомогенне угруповання) 

 

 4. Бета-різноманіття (βb), або різнома-нітність 
оселищ (зміни вздовж градієнту середовища 
між різними угрупованнями і в межах угрупо-
вання) 

5. Гама-різноманіття (γ) (для ландшафту або серії 
проб, що включає більше ніж один тип угрупован-
ня) 

 

 6. Дельта-різноманіття (Δ), або географічна 
диференціація (зміни вздовж кліматичних гра-
дієнтів або між географічними територіями) 

7. Епсилон-різноманіття (ε) (для крупної геогра-
фічної території, що включає різні ландшафти) 

 

Наступний, вищий рівень – альфа-різно-
маніття оселища (αb), яке стосовно грунто-
во-зоологічних досліджень може відповідати 
одній серії з 10–20 ґрунтових проб в певному 
біогеоценозі. Далі гама-різноманіття (γ) 
для кількох серій ґрунтових проб із різних 
біогеоценозів, але в межах одного ландшаф-
ту, а також епсилон-різноманіття (ε) для 
багатьох серій ґрунтових проб із різних 
ландшафтів у межах великого біогеографіч-
ного регіону. 

Диференціююче різноманіття відповідно 
до Р. Уіттекера [75] визначається як ступінь 
зміни видового багатства в градієнтах сере-

довища між угрупованнями різного масшта-
бу (табл. 1). 

Мета, об’єкт, предмет і завдання хорології 
різноманіття ґрунтових тварин 

Для характеристики досліджень пов’яза-
них із аналізом просторових змін параметрів 
різноманіття ґрунтових тварин ми пропону-
ємо використовувати термін «хорологія різ-
номаніття ґрунтових тварин». На нашу дум-
ку цей термін є значно ширший за змістом 
ніж «просторова екологія ґрунтових тварин» 
і окреслює широке коло наукових проблем 
як біогеографії, так і синекології.  

20



І. Я. Капрусь  ХОРОЛОГІЯ РІЗНОМАНІТТЯ ҐРУНТОВИХ ТВАРИН…  
 

22 

Використання у цьому напряму дослі-
джень методологічного і математичного апа-
рату загальної теорії систем дозволяє опти-
мізувати розмір вибірок зоологічного матері-
алу і обсяг польових досліджень для ґрунто-
вих екологів. Детальну інтерпретацію типів 
біорізноманіття та способи їхньої оцінки 
можна знайти у книзі Е. Мегарран [40]. Спо-
соби графічного опису різноманіття угрупо-
вань тварин детально відображені у моног-
рафії Ю. А. Песенка [43]. Деякі питання ме-
тодології та підходи до масштабу досліджень 
просторового розподілу грунтових тварин 
викладено у колективній монографії 
А. Д. Покаржевського та ін. [44]. 

Мета – вивчення закономірностей геог-
рафічного поширення і просторового розпо-
ділу ґрунтових тварин під впливом природ-
но-історичних і екологічних факторів сере-
довища. 

Об’єкт дослідження – філетичне й еко-
логічне різноманіття ґрунтової біоти в різних 
типах екосистем. 

Предмет дослідження – просторові змі-
ни параметрів різноманіття угруповань ґрун-
тових організмів під впливом факторів сере-
довища. 

Основними завданнями цього напряму 
досліджень є: 1) аналіз особливостей форму-
вання різноманіття ґрунтових організмів на 
різних територіальних рівнях від локального 
до макрогеографічного; 2) виявлення причин 
і механізмів просторової диференціації фаун 
і угруповань педобіонтів; 2) аналіз змін так-
сономічної та екологічної структури угрупо-
вань ґрунтових тварин у градієнтах факторів 
середовища; 4) виділення біотопних і зона-
льних комплексів видів, а також типологія 
угруповань ґрунтових тварин у ландшафтно-
зональному плані; 5) оцінка залежності «клі-
мат–різноманіття педобіонтів». 

Загальні закономірності хорології  
ґрунтових організмів 

Незважаючи на те, що вчення про геог-
рафічну зональність було обґрунтовано ще в 
середині 20 століття, цьому феномену як і 
раніше приділяється недостатня увага вче-
них і присвячено мало спеціальних дослі-
джень фауни. Особливості впливу природної 
зональності на тваринний світ суходолу й 
ґрунтових тварин зокрема, а також проблеми 
зоогеографічного районування Палеарктики 

узагальнені у монографічних роботах 
Ю. І. Чернова, С. В. Сазонова, А. Д. Покар-
жевського з співавторами, у прац ях автора 
та ін. [44, 47, 57, 58, 63, 20-27 та ін.]. 

Існуючі дослідження широтної диферен-
ціації параметрів біорізноманіття, які вико-
нані у різному просторовому масштабі та з 
використанням різних підходів, породили 
велику кількість гіпотез, що пояснюють при-
чини цього явища. Літературний аналіз гло-
бальних трендів видового багатства й таксо-
номічної структури фаун педобіонтів поки-
що відсутній у зв’язку з низьким рівнем ви-
вчення територій тропіків, субтропіків, пус-
тель, степів і навіть лісів помірного поясу. 
Втім, для північної півкулі таких даних зна-
чно більше, ніж для південної.  

В останні десятиліття зроблено перші 
спроби оцінити різноманіття ґрунтової фау-
ни у реґіональному масштабі. Сьогодні відо-
мо декілька аналітичних робіт присвячених 
аналізу структурних параметрів фауни і на-
селення ґрунтових організмів у зональних 
ландшафтах Арктики, [2-4, 8, 9] та помірних 
широт [7, 11, 15-17, 20-28, 32, 42 та ін.]. Бі-
льша частина досліджень присвячена аналі-
зові ландшафтно-зонального та біотопного 
розподілу конкретних таксонів ґрунтових 
безхребетних, зокрема багатоніжок дипло-
под [11, 76], а також жуків турунів і жуків 
коваликів [41, 72] у межах Східно-європей-
ської рівнини, дощових червів [42] і кліщів 
орібатид [31] колишнього Радянського Сою-
зу, павуків Уралу [15-17] та окремих приро-
дних зон Росії [36], а також колембол Аркти-
ки [2-4 та ін.], субконтинентального сектору 
західної Палеарктики [19-29], східноєвро-
пейської тайги [33] та ін. Деякі узагальнення 
з цих питань зроблено також у колективних 
монографіях «Почвенная фауна в кадастре 
животного мира» [32], «Пространственная 
экология почвенных животных» [44], а та-
кож збірнику наукових праць “Виды и сооб-
щества в экстремальных условиях” [9]. 

Окремі вчені вважають, що клімат є од-
нією з основних причин просторового варі-
ювання параметрів біорізноманіття. З біоло-
гічної точки зору найважливішими показни-
ками клімату є температура і вологість. Так, 
наприклад, деякими дослідниками встанов-
лено зв'язок таксономічного багатства лока-
льних фаун безхребетних із середньою тем-
пературою липня [65].  
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Встановлено, що у заповідниках лісосте-
пової зони Східної Європи, ключовим фак-
тором географічної мінливості видового 
складу ґрунтової мезофауни є температура, а 
показники вологості (річна сума опадів за 
вегетаційний період, відносна вологість по-
вітря та ін.) для окремих таксонів мають різ-
не значення [65]. Однак, в аридних зонах при 
надлишку тепла і дефіциті вологи остання – 
першорядний фактор. 

Дослідженнями автора даної роботи 
з’ясовано, що зміни параметрів різноманіття 
колембол у макрогеографічному масштабі 
визначається комплексом кліматичних фак-
торів, серед яких визначальними є міри теп-
ла та вологості (середньорічна сума опадів, 
кількість доступного тепла, середньо-
багаторічне значення радіаційного балансу). 
Побудована комп’ютерна ССА-модель сере-
довища, яка включає ці кліматичні чинники, 
може пояснити 87,1 % просторової мінливо-
сті угруповань Collembola [25, 29]. 

Для угруповань диплопод Східно-
Європейської рівнини ключовими причина-
ми просторового варіювання параметрів різ-
номаніття визнано середньорічний дефіцит 
вологості й товщину гумусового шару ґрунту 
[76]. Параметри альфа-різноманіття (число 
видів, число екземплярів, індекси вирівняно-
сті і показник Бергера-Паркера) для одних 
груп (павуки, диплоподи) корелюють з теп-
ловими факторами, а для інших (дощові чер-
ви, личинки дротяники) - з показниками ат-
мосферної вологи [65]. Однак, просторова 
мінливість композиції видів (диференціююче 
різноманіття) краще відображає кліматичні 
градієнти в порівнянні з показниками альфа-
різноманіття.  

На території Східноєвропейської рівнини 
максимум видового різноманіття багатьох 
груп тварин, в тому числі й ґрунтових, зафік-
сований у широколистянолісовій і лісосте-
повій зонах, де спостерігається співрозмір-
ність показників тепла і вологості [57]. Тре-
нди різноманіття з півдня на північ є асимет-
ричними в західно-східному напрямі. Як на 
території Східноєвропейської рівнини, так і 
України зокрема, різноманіття багатьох груп 
ґрунтових тварин є більшим у західній час-
тині порівняно з східною [11, 52].  

Встановлено, що для угруповань колем-
бол, на відміну від більшості таксонів члени-
стоногих, характерна помітна тенденція до 
зростання абсолютної чисельності видових 

популяцій і загальної щільності населення у 
крайніх північних реґіонах, що можна розг-
лядати як один з яскравих прикладів явища 
«компенсації щільністю» низького видового 
різноманіття. Вираженість цього феномену в 
колембол Арктики свідчить про збереження 
деякими видами колембол високого адапти-
вного потенціалу навіть у маргінальних умо-
вах полярних пустель, що є песимальними 
для багатьох груп членистоногих [3,4].  

На прикладі личинок дротяників і паву-
ків у дібровах Східноєвропейської рівнини 
показано, що видовий склад (конкретні ви-
дові списки) є кращим індикатором просто-
рової мінливості клімату ніж інтегровані по-
казники альфа-різноманіття [14-16, 71]. 

Деякі автори розглядають принцип преа-
даптації таксонів як один з основних складо-
вих теорії еволюції [63, 67]. Як наголошує 
С. С. Шварц [67], визнання преадаптивного 
шляху розвитку таксонів є неминучим при 
вирішенні проблеми пристосування до екст-
ремальних умов середовища. Він вважає, що 
до життя у полярних районах могли легше 
пристосуватися таксони у яких вже були по-
передньо вироблені специфічні адаптації, які 
згодом закріплялися, вдосконалювалися і 
видозмінювалися під впливом цих песима-
льних умов. Власне до таких первинно преа-
даптованих до умов Арктики груп тварин 
належать колемболи, як древній таксон з ве-
ликою кількістю плезіоморфних ознак. У ви-
соких широтах ці мікроартроподи є однією з 
процвітаючих груп, що демонструють високі 
адаптивні можливості в заселенні різних ти-
пів середовища [3, 4].  

Загалом в опублікованих роботах описа-
но широтно-зональні та ландшафтно-цено-
тичні зміни таких показників ґрунтової фау-
ни як чисельність, біомаса, продукція, видо-
ве багатство, трофічна та синекологічна 
структура населення та ін. На основі опублі-
кованих даних стосовно хорології різнома-
ніття педофауни можна зробити деякі уза-
гальнюючі висновки, зокрема: 

1) Існуюча в літературі еколого-фауні-
стична інформація про домінуючі групи пе-
добіонтів в основних біомах Арктики і Суба-
рктики є достатньою для проведення хороло-
гічних узагальнень на різних територіальних 
рівнях. 

2) Оцінено роль деяких історичних та 
екологічних факторів у процесах формуван-
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ня фауни і населення модельних груп ґрун-
тових організмів на півночі Євразії. 

3) У межах помірного поясу відмічено 
зниження кількісних показників педофауни 
(зокрема чисельності й таксономічного різ-
номаніття) у напрямку від лісостепу до Су-
барктики. Однак, різні таксономічні групи 
демонструють специфічні тренди широтних 
змін цих показників. Біологічний прогрес 
одних таксонів вищого рангу виражений яс-
кравіше в умовах арктичних широт, ін-
ших - у помірних. 

4) Тісний зв'язок біотаксонів з зональни-
ми плакорними біотопами – ознака їхньої 
екологічної спеціалізації. Він є міцнішим у 
екстремальних кліматичних умовах. В 
зв’язку із зростанням екстремальності умов 
на плакорі пристосувальні реакції тварин 
спряжені з формуванням специфічних адап-
тивних ознак, які з однієї сторони визнача-
ють глибшу стенотопність форм, а з ін-
шої - обмежують видовий склад фауни зона-
льних угруповань. Різні таксони можуть 
проникати за межі конкретної зони як по ек-
стразональним так і по інтразональним біо-
топам. Для окремих природних зон Євразії 
виділені свої ландшафтно-зональні комплек-
си видів ґрунтових тварин. 

5) У процесах формування ґрунтової фа-
уни й тваринного населення важливе зна-
чення мають інтразональні частини ландша-
фту, в яких пом’якшені широтні градієнти 
середовища і формуються екологічні умови, 
що відхиляються від плакорних режимів. В 
інтразональних умовах резервуються відмін-
ні від зональних фауністичні елементи й бі-
оморфи, а також формуються угруповання з 
різкими флуктуаціями синекологічних пара-
метрів населення. 

6) Чим більший контраст регіональних 
кліматичних градієнтів (наприклад Арктика) 
тим вищий рівень внутрішньозональної 
ландшафтно-біотопної диференціації педо-
фауни. Ключовим абіотичними факторами 
ландшафтно-зонального розподілу грунтової 
фауни визнані температура та вологість. 
Причому, перший кліматичний фактор є ва-
гомішим у високих арктичних широтах, а 
другий, навпаки, – у низьких аридних. 

7) На фоні загального падіння таксоно-
мічного різноманіття фауни від тропіків до 
полюсів, спостерігається зниження значимо-
сті, та питомої частки у біоті та угрупован-
нях еволюційно найпросунутіших таксонів і 

зростання – відносно примітивних. Цей про-
цес, який охоплює усю систему широтної 
зональності, пов’язаний з реалізацією різни-
ми таксонами свого еколого-адаптивного по-
тенціалу. 

8) Важлива риса вертикальної структури 
тваринного населення тундрової зони у порі-
внянні з іншими зонами помірного поясу – 
тенденція до редукції ярусності, що проявля-
ється як у зменшенні глибини заселення ґру-
нту, так і в зниженні численності мешканців 
травостою.  

9) Характерними особливостями фауни 
європейського лісостепу є високе таксономі-
чне різноманіття і широкий набір ареалогіч-
них груп. Відмічено значне різноманіття лі-
сових ксеро- і мезофільних льодовикових і 
міжльодовикових реліктів, до- і ранньольо-
довикових мезофільних неморальних форм, а 
також постгляціальних ксерофільних степо-
вих таксонів на фоні високої представленості 
широкоареальних еврибіонтних видів. Крім 
того, у складі лісостепової фауни виявлено 
незначну кількість бореально-альпійських, 
середземноморських та середньоазійських 
хорологічних елементів. 

Розвиток хорологічних досліджень  
різноманіття ґрунтових тварин на різних 

територіальних рівнях 
До недавнього часу більшість груп педо-

біоти вивчалися лише в локальному й цено-
тичному масштабі. Однак, в останні роки 
зроблені перші спроби узагальнити матеріал 
щодо просторової диференціації різноманіт-
тя ґрунтових безхребетних у реґіональному 
масштабі. Однією із найкраще вивчених груп 
у цьому відношенні є Collembola. У літера-
турі можна знайти роботи А. Б. Бабенка [2-
4], Н. О. Кузнецової [33], С. К. Стебаєвої [49-
51], І. Я. Капруся [19-27] та ін., які стосують-
ся результатів хорологічних досліджень цієї 
групи мікроартропод. 

Цікавим аспектом хорології біорізнома-
ніття є вивчення гетерохронності біоти 
(співвідношення у її складі таксонів різного 
еволюційного віку), яка має чіткий широт-
ний градієнт [23, 60]. Одна з гіпотез, яка по-
яснює зростання біологічного різноманіття 
від полюсів до тропіків, пов’язана з збіль-
шенням у цьому напрямку питомої частки 
еволюційно молодих найпрогресивніших та-
ксономічних груп і зменшенням частки арха-
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їчних таксонів, які займають нижній рівень 
філогенетичної ієрархії [60, 63].  

Представленість таксону в певній реґіо-
нальній фауні дуже добре відображає особ-
ливості широтно-зональних трендів біоріз-
номаніття [61]. Відносна представленість 
колембол у фауні України, як відносно арха-
їчної групи тварин, є порівняно не високою. 
Проведені в монографії «Природа Українсь-
кої РСР. Тваринний світ» [46] підрахунки 
таксономічного обсягу класів тварин у фауні 
України дозволяють зробити приблизну оці-
нку відносного видового багатства колембол. 
Отже, нами встановлено, що відносна пред-
ставленість класу колембол становить 1,6 % 
від різноманіття білатеральних тварин 
(Bilateria) і 1,8 % від різноманіття типу чле-
нистоногих в Україні. Для порівняння зазна-
чимо, що представленість колембол у фауні 
членистоногих Арктики становить близько 
6% [63]. Висока представленість класу коле-
мбол у біоті Арктики може трактуватися як 
окремий випадок модусу відтиснення примі-
тивних груп на край адаптивної зони таксону 
[14, 63].  

Однак, частка української фауни цього 
таксону у світовій фауні колембол є значно 
вищою – близко 7 % [23]. Це свідчить на-
самперед про високий рівень вивченості ре-
ґіональної фауни цих педобіонтів. Зменшен-
ня представленості колембол і інших груп 
ґрунтових тварин у фауні України, порівняно 
з Арктикою, може характеризувати процес 
зниження їх адаптивних можливостей в се-
редніх широтах. Причинами цього явища 
можуть бути не тільки абіотичні, але й біото-
генетичні фактори, еволюційний вік біомів 
та ін. [63].  

У деяких випадках можна говорити про 
явище зонального екологічного вікаріату та-
ксонів. Колемболи з примітивніших родин 
Hypogastruridae, Onychiuridae i Isotomidae 
відіграють важливу ценотичну роль і виріз-
няються великим видовим різноманіттям у 
комплексах ґрунтових мікроартропод Арк-
тики [3, 4]. Натомість південніше в лісосте-
повій і степовій зонах, ці родини знижують 
свій адаптивний потенціал і частково замі-
щаються їх ”екологічними еквівалентами”– 
представниками еволюційно просунутих ро-
дин Entomobryidae, Paronellidae i 
Oncopoduridae, які демонструють у цих ши-
ротах підвищену адаптивну радіацію, порів-
няно з Арктикою [4, 25, 20, 22]. Варто підк-

реслити, що види з двох останніх родин вза-
галі не присутні у високоширотній фауні. 
Частка Entomobryidae, Paronellidae i 
Oncopoduridae разом узятих в українському 
лісостепу і степу становить 18–20% від су-
марного видового багатства класу колембол, 
тоді як в Арктиці всього 5 %. Натомість, за-
гальна представленість Hypogastruridae, 
Onychiuridae i Isotomidae знижується від 
70-100% видового багатства групи в Арктиці 
до менше ніж 50 % - у помірних широтах. 
Прогресивніша група злиточеревих колем-
бол (ряд Symphypleоna), що займають най-
вищий філогенетичний рівень у класі 
Collembola, також знижує свої еколого-
адаптивні можливості в арктичних ландшаф-
тах. Більшість видів Symphypleоna обмежені 
у своєму поширені на північ південними ту-
ндрами [2-4]. Тоді як у широтах України во-
ни можуть досягати до 20 % видового багат-
ства класу колембол [20-22].  

Згідно Ю. І. Чернова [57] різний просто-
ровий масштаб дослідження фауни та еколо-
гічна специфіка середовища вимагають ди-
ференціації типологічних категорій цього 
поняття. Зокрема, доцільно окремо розгляда-
ти зональну, інтразональну, локальну (конк-
ретну), ценотичну та інші фауни. Дослі-
дження колембол показали, що категорії 
конкретної та ценотичної фауни – реальні 
форми організації біоти, які добре відобра-
жають просторові тренди біорізноманіття 
відповідно до кліматичних градієнтів сере-
довища [22, 24]. Обсяг конкретних фаун ко-
лембол, які репрезентують таксономічне різ-
номанітття широкого кола біотопів певного 
ландшафту, арктичного й помірного поясів 
коливається від 10 до 100 видів [3-4, 20, 24]. 
Причому, значення цього показника мають 
тенденцію до зростання у напрямку з півночі 
на південь і залежать від різноманіття внут-
рішньоландшафтних умов. Окремі ценотичні 
фауни колембол представлені 10-87 видами 
[24, 33]. Максимальний об’єм ценотичних 
фаун зафіксований у гірських реґіонах Кар-
пат [24].  

Ю.  І. Чернов [57] пропонує виділяти де-
кілька умовних варіантів зонально-
хорологічних зв’язків наземних тварин: 1) 
стенотопні види, що пов’язані з водорозділь-
ними зональними угрупованнями у межах 
однієї або кількох близьких зон, 2) еврибіон-
тні та евритопні форми, що заселяють різно-
манітні зональні та інтразональні угрупован-
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ня, 3) стенотопні види, що тісно пов’язані з 
специфічними інтразональними оселищами. 
Представниками останньої групи форм мож-
на вважати різноманітних мешканців солон-
чаків, піщаного узбережжя або боліт. Вони 
переважно відсутні у плакорних умовах, але 
часто трапляються у складі кількох зональ-
них фаун.  

Для багатьох псамофільних або інтерс-
тиціальних колембол, що населяють узбе-
режжя різноманітних водойм характерні по-
лізональні ареали [73]. Cеред 168 видів 
Collembola, що виявлені у ”сухих” піщаних 
субстратах, 40% можна вважати псамобіонт-
ними, решта – еуедафічно-псамофільними. 
Зоогеографічний аналіз цієї спеціалізованої 
фауни показав, що близько 55% таксонів 
мають широкі ареали поширення, які вклю-
чають кілька природних зон (космополітний, 
нео- і пантропічний, голарктичний, панєвро-
пейський). В. Г. Мордкович [38] відмічає ви-
соку подібність ґрунтової фауни узбережжя 
солених озер півдня Сибіру з прибережними 
фаунами Середземного, Балтійського і Пів-
нічного морів. 

Відповідно до цих варіантів поширення 
таксонів, Ю. І. Чернов [57] запропонував такі 
хорологічні категорії як «зональний» (немо-
ральний, лісостеповий, степовий), «зональ-
но-інтразональний» та «азональний». Вихо-
дячи з запропонованого підходу, логічно на-
зивати евризональними видами тих, які 
пов’язані з декількома природними зонами, а 
полізональними – які пов’язані переважно з 
локальними не плакорними біотопами, 
наприклад, заплавними, болотними або засо-
леними, і які не трапляються в зональних 
угрупованнях [57]. 

Характерно, що відносна кількість ши-
рокозональних типів видових ареалів тварин 
на території Євразії зменшується у напрямку 
від високих широт до середніх і поряд з цим 
збільшується частка вузькоареальних енде-
мів [57]. Серед колембол Арктики, напри-
клад, відмічена тенденція до циркумполяр-
ного поширення [3, 4], тоді як серед степо-
вих таксонів ґрунтової фауни дуже мала кі-
лькість, поширених одночасно у Старому і 
Новому Світі [57]. Як зазначає Ю. І. Чернов 
[57], серед можливих причин такої закономі-
рності, називають вік фаун, протяжність 
конкретних зон, різноманіття внутрішньозо-
нальних умов і біотичні стосунки. Розподіл 
ландшафтно-зональних груп арктичних ви-

дів, як правило, характеризується чіткими 
меридіональними межами [2-4]. Процес про-
никнення у високі широти бореальних і полі-
зональних форм захоплює арктичні тундри, 
але значно ослаблюється в таких умовах. 
Жодна з цих груп видів не досягає в плакор-
них позиціях арктичних тундр високої чисе-
льності. Натомість у типових тундрах широ-
ко поширені види часто формують біотопні 
угруповання та входять до числа домінантів.  

Біотопний рівень хорологічних  
досліджень колембол 

Найкраще вивченими в багатьох реґіонах 
Євразії є ценотичні угруповання окремих 
груп педобіонтів. Зокрема, однією із най-
краще вивчених у цьому плані груп безхре-
бетних є колемболи. М. В. Таращук [52] за-
значила, що у лісостепу зберігається високе 
видове багатство гумідофільних і аридофіль-
них родин колембол одночасно. Всього для 
євразійського лісостепу автор навела список 
з 256 таксонів колембол і відмітила тенден-
цію до зниження різноманіття цих мікроарт-
ропод у ряду локальних провінцій з заходу 
на схід. Очевидно, що цілу низку форм ко-
лембол можна розглядати, як зонально приу-
рочених до лісостепових ценозів, оскільки їх 
екологічні преференції пов’язані з плакор-
ними біотопами [52, 53]. 

Незважаючи на те, що колемболи є пре-
важно вологолюбивою групою педобіонтів, 
їх фауна є досить багатою і в аридних реґіо-
нах. Зокрема, на території Центрально-
Євразійської степової області живе щонай-
менше 375 видів колембол з 110 родів і 18 
родин [48]. Градієнти зволоження середови-
ща визначають розподіл видового різнома-
ніття цих тварин у рядах біоценозів. На ос-
нові вивчення колембол у колочних степах 
Західного Сибіру С. К. Стебаєва [51] виділи-
ла 10 ландшафтно-біотопних комплексів ви-
дів, які добре діагностують гідрологічний 
режим котловин і ступінь їх засоленості. Ві-
дмічено також важливе значення екстразо-
нальних дібров на території українського 
степу для резервації різноманіття лісових 
видів колембол, які є типовими для північ-
них широт [68]. Представники певного зона-
льного комплексу видів можуть проникати у 
сусідні зони по інтра- та екстразональним 
біотопам. Особливий випадок таких інвазій – 
види колембол, що мають дез’юнктивний 
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ареал (метаарктичні, аркто-монтанні, аркто-
бореальні). Підтверджено альпійське похо-
дження деяких видів, які присутні в арктич-
них широтах [3, 4].  

Виявлено тундрові фауністичні елементи 
колембол в холодних карстових печерах Се-
реднього Уралу [45]. Серед 16 форм, які вда-
лося ідентифікувати до виду, Folsomia 
amplissima (Potapov et Babenko, 2000), De-
soria tshernovi (Martynova, 1971), Cera-
tophysella palustris Martynova, 1978 i Isotoma 
sp. є типовими для зональних і гірських 
тундр Палеаркти. Крім того загальна щіль-
ність населення колембол досягала «тундро-
вих» значень (до 120 тис. екз./м2). Взаємоп-
роникнення таксонів у сусідні зони зовсім не 
означає, що вони при цьому змінюють свої 
екологічні преференції. Види залишаються 
«вірними» своїм вимогам до середовища і на 
території «чужих» зон. Однак, для цього во-
ни змушені шукати відповідні за екологіч-
ним режимом біотопи. 

Сучасні тенденції до антропізації сере-
довища виступають як глобальний фактор 
розширення зональних меж розповсюдження 
організмів. Більшість синантропних форм 
колембол з широкими ареалами в минулому 
були представниками південних зональних 
фаун, яких і сьогодні можна знайти у складі 
природних угруповань. Такі таксони найчас-
тіше потрапляють в оранжереї ботанічних 
садів, звідки можуть розселятися у домашні 
приміщення [30].  

Встановлено ряд видів колембол, що тя-
жіють до урбосередовища, зокрема Hypogas-
trura assimilis (Krausbauer, 1898), Deuter-
aphorura cebennaria (Gisin, 1956), Folsomia 
similis Bagnall, 1939, Heteromurus nitidus 
(Templeton, 1835), Sinella coeca (Schott, 
1896), Willowsia buski (Lubbock, 1869), Seira 
domestica (Nicolet, 1841), Sminthurinus domes-
ticus Gisin, 1963, Sminthurinus trinotatus 
Axelson, 1905 та ін. У штучних ґрунтових 
субстратах вони можуть досягати високої 
чисельності, а в природі відсутні або трап-
ляються спорадично [30]. Найчастіше зв'язок 
з антропогенними умовами виникає як ре-
зультат політопності та еврибіонтності ши-
роко поширених форм, особливості біології 
яких сприяють вселенню у такі змінені умо-
ви [57]. 

Рекордні значення загальної чисельності 
колембол для північної півкулі зафіксовані в 
ценозах полярних пустель. Для більшості 

елементів нанорельєфу тут відмічено від 50 
до 400 тис. екз./м2 [8]. При переході до тунд-
рової зони чисельність колембол дещо зни-
жується і досягає в різних біотопах від 20 до 
70 тис. екз./м2 [2-4]. В межах помірного поя-
су загальна чисельність колембол також збе-
рігається на високому рівні – від кількох до 
100 тис. екз./м2 і залежить від рівня зволоже-
ності едафотопу та забезпеченості його від-
мерлою органічною речовиною [19]. Найви-
щі значення цього показника на території 
України зафіксовані у гірських місцевостях 
(до 60 тис. екз./м2 ), рівнинних широколистя-
них лісах ( до 40) та урбосередовищі (до 80) 
[19, 21, 25].  

У процесі хорологічних досліджень важ-
ливе значення має ярусно- синузіальна стра-
тифікація організмів, яка відображає зональ-
но-ландшафтні особливості населення тва-
рин. Традиційним методом оцінки зв’язків 
ґрунтових тварин з середовищем є аналіз 
співвідношення життєвих форм, які виража-
ють спеціалізацію видів до проживання у 
певному ярусі біогеоценозу. Ознакою біоло-
гічного прогресу таксону слугує різноманіт-
тя біоморф – чим воно більше тим вищий 
адаптивний потенціал групи в даних умовах.  

Найхарактернішою особливістю спектрів 
життєвих форм колембол у тундрових і по-
лярно-пустельних ценозах є повна або майже 
повна відсутність атмобіонтних форм, які 
пристосовані до існування в надземному 
ярусі екосистем [2-4]. Специфіка арктичного 
середовища обумовлена вкороченим періо-
дом активної життєдіяльності і різкими пе-
репадами термічного режиму в цей час. Для 
атмобіонтних колембол переважно характе-
рна «активна» адаптивна стратегія, тобто зи-
мівля на певній стадії розвитку, що усклад-
нює їх виживання у цих екстремальних умо-
вах [3, 4]. Для арктичних колембол важливі-
шою, очевидно, є відсутність чіткої сезонної 
синхронізації життєвих циклів, тобто типова 
“пасивно-толерантна” адаптивна стратегія.  

У тайзі частка атмобіонтних видів у це-
нотичних фаунах зростає до 20%, а в зоні 
широколистяних лісів – навіть до 28 % [33]. 
Проте, частка нейстонних біоморф, пов’яза-
них з водним середовищем, навпаки зростає 
від 3 до 10% у ряду широколистяні ліси – 
полярні пустелі, що обумовлено збільшен-
ням кількості навколоводних перезволоже-
них біотопів. Питома частка гемі- та еуеда-
фічних колембол є приблизно однаковою 
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протягом всього широтного градієнту від 
помірного до арктичного поясів.  

Важливою характеристикою структури 
населення педобіонтів є вертикальний роз-
поділ у ґрунтовому профілі. З характером 
такого розподілу пов’язані особливості учас-
ті безхребетних у біогеоценотичних проце-
сах. Закономірності вертикальної стратифі-
кації ґрунтових тварин поки що вивчені не-
достатньо. Відомо, що в тундрових ґрунтах 
основна кількість педобіонтів концентруєть-
ся у самому верхньому двох-п’ятисанти-
метровому шарі. Це дає підставу деяким ав-
торам [58] говорити про вагому роль цих 
тварин в ґрунтоутворенні на території тунд-
рової зони.  

Аналогічно, мало вивченими проблема-
ми залишаються вертикальний розподіл ко-
лембол та особливості диференціації еколо-
гічних ніш серед епігейних видів у наземних 
екосистемах. Колемболи можуть легко міг-
рувати в трав’яний ярус біогеоценозу, на де-
рева і чагарники, а також активно пересува-
тися у товщі ґрунтового профілю і на повер-
хні ґрунту. Вертикальний розподіл колембол 
досліджували у різних кліматичних умовах 
Євразійського континенту: у ценозах лісових 
зон [33], лісостепу [53] і степу [48], гірських 
лісах Карпат [25], а також в екстразональних 
лісах степової зони [7].  

Встановлено, що зміни вертикального 
розподілу колембол у біогеоценозі можуть 
бути викликані як їхніми міграціями й різ-
ною смертністю у ґрунтовому профілі, так і 
поєднанням цих двох причин [33]. Переваж-
но вертикальні міграції мікроартропод ви-
кликані коливаннями температурного і вод-
ного режимів середовища або харчовими 
преференціями [33].  

Усі автори відмічають зменшення чисе-
льності й видового багатства цих тварин у 
зв’язку з зростанням глибини ґрунту. Най-
глибше проникають у товщу грунту еуедафі-
чні представники родин Tullbergiidae та 
Isotomidae. Рекордні заглиблення зафіксовані 
для Jesenikia filiformis, Pseudofolsomia 
acanthella, Najtiaphorura dobrolubovae i 
Neonaphorura adulta, які знайдені у лісостепу 
та степу на глибинах понад 20 см. Абсолют-
ним ”рекордсменом” виявилася N. adulta, яку 
знаходили навіть на глибині 120 см. Причо-
му, в різні сезони року та в різних частинах 
катенного профілю глибина міграцій окре-
мих видів дуже змінюється [7, 68]. Встанов-

лено, що для епігейного фауністичного ком-
плексу на плакорі степової зони оптимальні 
умови формуються весною в умовах достат-
ньої зволоженості ґрунту.  

У зональних степових ценозах України 
виявлено представників 7 родин, які беруть 
участь у горизонтальних міграціях по повер-
хні ґрунту [48]. Кількість “мобільних” видів 
зростає у період з липня до жовтня з 6 до 17, 
що пов’язано з зростанням вологості. Крім 
того різні за польовими гігропреферендума-
ми види проявляють протилежні тенденції 
такої мобільності. 

Загальним механізмом подолання кліма-
тичних бар’єрів наземними тваринами є зо-
нальна зміна стацій. Це явище було відкрито 
Г. Я. Бей-Бієнко [5] і його можна сформулю-
вати так: якщо на півночі ареалу вид пово-
дить себе як типовий мезофіл, що пов’язаний 
з середнім зволоженням і достатньо теплими 
біотопами, то південніше він переходить у 
вологіші і холодніші оселища. Змінюючи 
стації, вид регулює співвідношення тепла й 
вологи у відповідності до своєї екологічної 
валентності. Зональна зміна стацій проявля-
ється не тільки у широтно-зональному, але й 
висотно-поясному аспектах. У ґрунтових 
тварин, і колембол зокрема, ця закономір-
ність часто приймає форму зональної зміни 
ярусів. Тобто види, що живуть у південних 
частинах ареалу у глибоких шарах ґрунту з 
переходом до існування у суворі північні ра-
йони можуть заселяти підстилку і мохово-
торф’янисту дернину [2-4].  

У більшості випадків зміни біотопної 
приуроченості колембол з півдня на північ є 
закономірними і відповідають правилу зміни 
стацій. Цей механізм «подолання видами 
кліматичних рубежів» [57] виражений у ко-
лембол високих широт значно краще, ніж у 
колембол лісових зон помірного поясу. Це, 
очевидно, пов’язано з різкою широтною ди-
ференціацією арктичного середовища і добре 
вираженою його «монофакторністю».  

Встановлено, що майже половина видів 
колембол, що відмічені в безлісих ландшаф-
тах Таймиру надає перевагу різноманітним 
перезволоженим стаціям і дотримується цьо-
го принципу поширення в межах усієї тунд-
рової зони [2-4]. Просуваючись на північ у 
полярні пустелі представники гігрофільної 
групи переміщаються з інтразональних у зо-
нальні угруповання. Види умовно «термофі-
льного» комплексу колембол також демон-
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струють яскраві приклади зміни стацій у на-
прямку з півдня на північ тундрової зони, 
переміщаючись з найхолодніших елементів 
ландшафтного профілю у термозабезпечені 
[3, 4]. 

На перший погляд вираженість феноме-
ну зміни стацій у колембол високих широт 
суперечить добре документованій тенденції 
до росту політопності тварин з півдня на пі-
вніч тундрової зони [2-4]. Насправді ці тен-
денції біотопного розподілу не є взаємови-
ключними. У високих широтах Євразії хара-
ктерним видам колембол дійсно властива 
висока політопність, яка пов’язана, з однієї 
сторони, з меншою контрасністю мікроклі-
мату зональних і інтразональних стацій, з 
іншої – різким збідненням фауни колембол і 
компенсацією її низького видового багатства 
за рахунок мультидомінантності деяких ви-
дів [2-4].  

Висновки 
Таким чином, обґрунтовано виділення 

нового напряму фундаментальних наукових 
досліджень «хорологія різноманіття ґрунто-
вих тварин», який одночасно пов’язаний як 
із біогеографією, так із синекологією. Метою 
досліджень хорології різноманіття ґрунтових 
тварин є вивчення закономірностей геогра-
фічного поширення і просторового розподілу 
ґрунтових тварин під впливом природно-
історичних і екологічних факторів середо-
вища. Сформульовано об’єкт, предмет, ме-
тодологічні підходи та завдання цього на-
пряму досліджень, а також наведено визна-
чення основних наукових понять.  

На основі аналізу літературних даних 
можна зробити висновок, що ґрунтові твари-
ни демонструють різновекторні реакції на 
просторові градієнти факторів середовища. 
Актуальними завданнями хорологічних дос-
ліджень залишаються кількісна характерис-
тика структури населення цих організмів у 
ландшафтно-зональних градієнтах природ-
них умов і виявлення ключових причин це-
нотичної диференціації їхнього різноманіття. 
Необхідна умова вивчення структури насе-
лення педобіонтів у широтно-зональному 
аспекті – оцінка ролі екологічних та історич-
них факторів відповідно до їх конкретного 
прояву на поверхні Землі.  

В процесі наукового аналізу важливо ро-
змежувати поняття діапазонів географічного 

поширення різних таксонів (ареалогічний 
аналіз), які пов’язані з природно-історич-
ними факторами та шляхами розселення ор-
ганізмів, від понять їх просторового розподі-
лу та приуроченості до певних біотопів, які 
обумовлені сучасними екологічними факто-
рами. Якщо поширення таксонів визначаєть-
ся на основі їх присутності або відсутності 
на певній території, то розподіл і приуроче-
ність – кількісними показниками (щільністю, 
загальною чисельністю, частотою трапляння 
та ін.). На сьогодні більшість таких хороло-
гічних досліджень ґрунтових тварин Євразії 
проведено в арктичних і помірних широтах і 
на їхній основі зроблено відповідні узагаль-
нення. У південніших широтах хорологічні 
дослідження по відношенню до багатьох 
груп педобіонтів залишаються все-ще фраг-
ментарними або взагалі відсутніми.  

Бібліографічний список 
1.  Алёхин В. В. Растительность СССР в ос-

новных зонах. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Совет-
ская наука, 1951. – 512 с. 

2.  Бабенко А. Б. Ногохвостки Западного Пу-
торана: Фауна и высотная дифференциация 
населения // Зоологический журнал. – 2002. – 
Т. 81, № 7. – С. 779–796. 

3.  Бабенко А. Б. Ландшафтная хорология 
коллембол Таймыра. 1. Биотопическое распреде-
ление видов // Зоологический журнал. –2003а. – 
Т. 82, № 8. – С. 937–952. 

4.  Бабенко А. Б. Ландшафтная хорология ко-
ллембол Таймыра. 2. Широтная дифференциация 
фауны // Зоологический журнал. – 2003б. – Т. 82, 
№ 9. – С. 1051–1063. 

5.  Бей-Биенко Г. Я. Смена местообитаний 
наземными организмами как биологичнский 
принцип // Журнал общей биологии. – 1966. – 
Т. 27, № 1. – С. 5–20. 

6.  Биологический энциклопедический сло-
варь / [гл. ред. М. С. Гиляров]. – 2-е изд., исп-
равл. – М. : Советская энциклопедия, 1986. – 
864 c. 

7.  Бондаренко-Борисова И. В. Коллемболы 
(Collembola, Entognata) лесов в степи юго-
востока Украины: фауна, екология : автореф. 
дисс. на соискание науч. степени канд. биол. на-
ук : спец. 03.00.09 „Энтомология”. – Київ, 2002. 
— 20 с. 

8.  Булавинцев В. И., Бабенко А. Б. Почвен-
ные беспозвоночные западной части архипелага 
Земля Франца-Иосифа // Зоологический журнал. 
– 1983. – Т. 62, № 7 – С. 1114-1116. 

9.  Виды и сообщества в экстремальных 
условиях // Сборник, посвященный 75-летию 

28



І. Я. Капрусь  ХОРОЛОГІЯ РІЗНОМАНІТТЯ ҐРУНТОВИХ ТВАРИН…  
 

30 

академика Ю. И. Чернова. [ред. С. И. Головач]. – 
Москва–София: Товарищество научных изданий 
КМК – PENSOFT, 2009. – С. 353–374. 

10. Географічна енциклопедія України: В 3-х 
т. / [відп. ред. О. М. Маринич]. – К.: «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989–1993. – 
Т. 3: П–Я. –480 с. 

11. Головач С. И. Распределение и фауноге-
нез двупарноногих многоножек Европейской 
части СССР // Фауногенез и филоценогенез. – 
М.: Наука, 1984. – С. 92–138. 

12. Длусский Г. М. Муравьи пустынь. – М.: 
Наука, 1981. – 230 с. 

13. Емельянов А. Ф. О так называемых исто-
рическом и экологическом подходах к биогеог-
рафическому районированию // М-лы IV между-
народной конференции «Биологическое разнооб-
разие Кавказа», посвященная 60-летию со дня 
рождения заслуженного деятеля науки РФ, ака-
демика РЭА, профессора Абдурахманова Г. М. – 
Махачкала, 2002. – С. 120–123. 

14. Еськов К. Ю. Дрейф континентов и про-
блемы исторической биогеографии // Фауногенез 
и филоценогенез [ред. Ю. И. Чернов]. – М.: 
Наука, 1984. – С. 24–92. 

15. Есюнин С. Л. Разнообразие фауны пауков 
Урала: основные тренды и определяющие их фа-
кторы // Успехи современной биологии. – 1995. – 
Т. 115, Вып. 3. – P. 415-427. 

16. Есюнин С.Л. Географическое варьирова-
ние населения пауков (Arachnida, Aranei) степ-
ных и степоидных биоценозов Урала // Виды и 
сообщества в экстремальных условиях. Сборник, 
посвященный 75-летию академика Ю.И. Черно-
ва. [ред. С. И. Головач]. – Москва–София: Това-
рищество научных изданий КМК – PENSOFT 
РЫ, 2009. – С. 394–409. 

17. Есюнин С. Л., Ефимик В. Е. Разнообразие 
фауны пауков Урала: географическая изменчи-
вость // Успехи современной биологии. – 1994. – 
Т. 114, Вып. 4. – P. 415-427. 

18. Жерихин В. В. Избранные труды по па-
леоэкологии и филоценогенетике. – М.: Т-во 
научных изданий КМК, 2003. – 542 с. 

19. Капрусь И. Я. Ногохвостки (Collembola) 
Волыно-Подолья // Экология и фауна беспо-
звоночных западного Волыно-Подолья. – К.: 
Наукова думка, 2003. – С. 100–172.  84 

20. Капрусь І. Я. Макрогеографічні тренди 
таксономічного різноманіття колембол 
(Collembola) // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія Біологія. – 2010а. – Вип. 28. 
– С. 106-114. 

21. Капрусь І. Я. Ландшафтно-зональні та ре-
гіональні особливості фауністичних комплексів 
Collembola на території України // Науковий віс-
ник Ужгородського університету. Серія Біологія. 
– 2010б. – Вип. 29. – С. 106-118. 

22. Капрусь І. Я. Висотна диференціація так-
сономічного різн оманіття колембол у гірських 
регіонах України // Наукові основи збереження 
біотичної різноманітності. – 2010в. – Т. 1(8), № 1. 
– С. 235–246. 

23. Капрусь І. Я. Таксономічна структура і 
типологія регіон альних фаун ногохвісток 
(Collembola) Євразії // Наукові записки держав-
ного природознавчого музею. – Львів, 2010г. – 
Вип. 26. – С. 39–50. 

24. Капрусь І. Я. Порівняльний аналіз фаун 
Collembola території України // Біологічні студії. 
– 2011а. – Т. 5, № 3. – С. 135–154. 

25. Капрусь І. Я. Хорологія різноманіття ко-
лембол (філогенез ичний, типологічний і фауніс-
тичний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. 
ступ. докт. біол. наук: спец. 03.00.08 „Зоологія”. 
– Київ, 2013. – 41 с. 

26. Капрусь І.Я. Вертикальний розподіл і ти-
пізація висотних а реалів колембол в Українсь-
ких Карпатах // Наукові записки державного 
природознавчого музею. – Львів, 2013. – Вип. 29. 
– С. 73–90. 

27. Капрусь І. Я. Ландшафтно-зональна при-
уроченість видів і типізація широтних ареалів 
колембол // Праці Наукового товариства ім. Ше-
вченка. Екологічний збірник. – 2014. – Том. 39. – 
С. 233–248. 

28. Капрусь І. Я. Просторова екологія ґрун-
тових тварин – новий напрям педобіологічних 
досліджень // Матеріали І-ї Всеукраїнської кон-
ференції з міжнародною участю «Біологія та 
екологія ґрунтів», (14–16 жовтня 2015 р.) – 
Львів, 2015. – С. 35–36. 

29. Капрусь И. Я., Sterzyńska M. Роль клима-
тических факторов в пространственной диффе-
ренциации разнообразия Collembola // Матеріали 
міжнародної наукової конференції «Проблеми 
вивчення еволюції та хорології таксономічного 
різноманіття біоти» (30 вересня – 1 жовтня 2011 
р.) – Львів, 2011г. – С. 49–55. 

30. Капрусь І. Я., Шрубович Ю. Ю., Тара-
щук М. В. Каталог колембол (Collembola) і про-
тур (Protura) України. – Львів, 2006. – 164 с. 

31. Криволуцкий Д. А. Некоторые закономе-
рности зонального распределения панцирных 
клещей // Oikos. – 1967. – Т. 18, № 2. – С. 1-6. 

32. Криволуцкий Д. А., Покаржевский А. Д., 
Сизова М. Г. Почвенная фауна в кадастре живо-
тного мира. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовско-
го университета, 1985. – 96 с. 

33. Кузнецова Н. А. Организация сообществ 
почвообитающих коллембол. – М.: ГНО Проме-
тей, 2005. – 244 с. 

34. Макаров К. В., Маталин А. В. Локальная 
фауна жужелиц как объект изучения (на примере 
карабидофауны Приэльтонья // Виды и сообще-
ства в экстремальных условиях. Сборник, пос-
вященный 75-летию академика Ю.И. Чернова. 

29



ОГЛЯДИ, ТЕОРІЇ, АНАЛІТИКА 
 

31 

[ред. С.И. Головач]. – Москва–София: Товари-
щество научных изданий КМК – PENSOFT РЫ, 
2009. – С. 353–374. 

35. Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична 
географія України: Підручник. – К.: Т-во ”Знан-
ня” КОО, 2006. – 511 с. 

36. Марусик Ю. М., Еськов К. Ю. Пауки 
(Arachnida: Aranei) тундровой зоны России // 
Сборник, посвященный 75-летию академика 
Ю.И. Чернова. [ред. С.И. Головач]. – Москва–
София: Товарищество научных изданий КМК – 
PENSOFT РЫ, 2009. – С. 92–123. 

37. Методы почвенно-зоологических иссле-
дований / [Под общ. ред. М. С. Гилярова]. – М.: 
Наука, 1975. – 277 с. 

38. Мордкович В. Г. Зоологическая характе-
ристика примитивных почв в осушных зонах со-
леных озер юга Сибири // Зоологический журнал. 
– 1973. – Т. 52. Вып. 9. – С. 1321–1329. 

39. Мордкович В. Г. Шатохина Н. Г., Титля-
нова А. А. Степные катены. – Новосибирск: 
Наука, 1985. – 118 с. 

40. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие 
и его измерение. – М.: Мир, 1992. – 181с. 

41. Пенев Л. Фауна и зональное распределе-
ние жуков-щелкунов (Сoleoptera, Elateridae) 
Русской равнины // Зоологический журнал. – 
1989. – Т. 68, № 2. – С. 193-206. 

42. Перель Т. С. Распространение и законо-
мерности распределения дождевых червей фау-
ны СССР. – М.: Наука, 1979. – 272 с. 

43. Песенко Ю. А. Принципы и методы ко-
личественного анализа в фаунистических иссле-
дованиях. – М.: Наука, 1982. – 287с. 

44. Покаржевский А. Д., Гонгальский К. Б., 
Зайцев А. С., Савин Ф. А. Пространственная эко-
логия почвенных животных. – М.: Т-во научн. 
изд. СМК., 2007. – 174 с. 

45. Потапов М. Б. Тундровые сообщества 
коллембол (Collembola, Hexapoda) в карстовых 
пещерах Среднего Урала // II международная 
конференция «Разнообразие беспозвоночных 
животных на севере»: тезисы докладов (г. Сык-
тывкар, 17-22 марта 2003 г.) – Сыктывкар, 2003 – 
C. 65. 

46. Природа Украинской ССР. Животный 
мир / [Под общ. ред. Топачевського В. А.]. – К.: 
Наукова думка, 1985. – 240 с. 

47. Сазонов С.В. Орнитофауна тайги Восто-
чной Фенноскандии. Исторические и зонально-
ландшафтные факторы формирования. – М.: 
Наука, 2004. – 391 с. 

48. Старостенко O. В. Колемболи (Collem-
bola, Entognatha) заповідних територій південно-
го сходу України: фауна та екологія : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
спец. 03.00.08 ”зоологія”. – Київ, 2004. – 22 с. 

49. Стебаева С. К. Высотные типы населения 
ногохвосток (Сollembola) гор юга Сибири // Фау-

на и экология насекомых Сибири. – Новоси-
бирск: Наука, Сибирское отделение, 1974. – 
С. 191–205. 

50. Стебаева С. К. Изученность фауны ного-
хвосток (Collembola) Сибири в зональном аспек-
те //Труды Биологического института. Сибирское 
отделение АН СССР. – 1976.– Т. 18. – С. 85-133. 

51. Стебаева С. К. Cтруктура и динамика со-
обществ коллембол // Микроартроподы, почвы, 
растительность в условиях пульсирующего 
увлажнения (на примере Карасукской равнины). 
– Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 
1991. – С 104-153. 

52. Таращук М. В. Таксономическая струк-
тура фауны ногохвосток (Collembola, Entognatha) 
в провинциях лесостепи Евразии // Известия 
РАН. Серия биологическая. – 1995а. – № 5. – 
С. 566–578. 

53. Таращук М. В. О биотопическом распре-
делении ногохвосток (Collembola, Entognatha) в 
основных ландшафтах лесостепи Приднепровс-
кой возвышенности. Сообщение 1 // Вестник зо-
ологии. – 1995б. – № 4. – С. 29-37. 

54. Толмачёв А. И. Богатство флор как объ-
ект сравнительного изучения // Вестник Ленин-
градского государственного университета. – 
1970. – № 9. – С 71-83. 

55. Формозов А. Н. Количественный метод в 
зоогеографии наземных позвоночных животных 
и задачи преобразования природы СССР // Изве-
стия АН СССР. Серия география.– 1951 – № 2. – 
С. 62–70. 

56. Чернов Ю. И. Основные синэкологиче-
ские характеристики почвенных беспозвоночных 
и методы их анализа // Методы почвенно-
зоологических исследований. – М.: Наука, 1975а. 
– С. 160–216. 

57. Чернов Ю. И. Природная зональность и 
животный мир суши. – М.: Мысль, 1975б. – 
222 с. 

58. Чернов Ю. И. Структура животного насе-
ления Субарктики. – М.: Наука, 1978. – 167 с. 

59. Чернов Ю. И. Биологическое разнообра-
зие: сущность и проблемы // Успехи современ-
ной биологии. – 1991. – Т. 111, № 4. – С. 499–
507. 

60. Чернов Ю. И. Филогенетический уровень 
и географическое распределение таксонов // Зоо-
логический журнал. –1988. – Т. 67, № 10. – 
С. 1445–1457. 

61. Чернов Ю. И. Класс птиц (Aves) в аркти-
ческой фауне // Зоологический журнал. – 1999. – 
Т. 78, № 3. – С. 276–292. 

62. Чернов Ю. И. Экологическая целостность 
надвидовых таксонов и биота Арктики // Зооло-
гический журнал. – 2008. – Т. 87, № 10. – 
С. 1155–1167. 

30



І. Я. Капрусь  ХОРОЛОГІЯ РІЗНОМАНІТТЯ ҐРУНТОВИХ ТВАРИН…  
 

32 

63. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. 
Избранные работы. – М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2008. – 580 с. 

64. Чернов Ю. И., Матвеева Н. В. Ландшафт-
но-зональное распределение видов арктической 
биоты // Успехи современной биологии. – 2002. – 
Т. 122, № 1. С. 26–45.  223 

65. Чернов Ю. И. Пенев Л. Д. Биологическое 
разнообразие и климат // Успехи современной 
биологии. – 1993. – Т. 113, № 5. – С. 515-531. 

66. Черных В. В. Проблема целостности вы-
сших таксонов. – М.: Наука, 1986. – 143 с. 

67. Шварц С. С. Эволюционная экология жи-
вотных. – Свердловск, 1969. – 199 с. 

68. Bondarenko-Borisova I. V., Sandul N. G. 
The fauna of springtails (Collembola) from the 
forest ecosystems of South-East Ukraine // Vestnik 
zoologii. – 2002. – Т. 36, № 2. – P. 11–21. 

69. Brown J. H., Maurer B. A. Macroecology: 
the division of food and space among species on 
continents // Science. – 1989. – № 243. – P. 1145-
1150. 

70. Huston M. A. Biological diversity. The co-
existence of species on changing landscapes. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 
681 p. 

71. Penev L. D. Qualitative and quantitative 
spatial variation in soil wireworm assamblages in 
relation to climatic and habitat factors // Oikos. – 
1992. – № 63. – P. 180–192. 

72. Penev L. Large-scale variation in carabid as-
semblages, with special reference to the local fauna 
concept // Annales Zoologici Fennici. – 1996. – 
№ 33. – P. 49-63. 

73. Thibaud J.-M., Christian E. Biodiversity of 
interstitial Collembola (Insecta) in sand sediments // 
European Journal of Soil Biology. – 1997. – Vol. 33, 
№ 3. – P. 123–127. 

74. Whittaker R. H. Evolution and measurement 
of species diversity // Taxon. – 1972. – № 21. – 
P. 213–251.  

75. Whittaker R. H. Evolution of species diver-
sity in land communities // Evolutionary Biology. – 
1977. – Vol. 10. – P. 1–67. 

76. Wytwer J., Golovatch S. I., Penev L. Varia-
tion in millipede (Diplopoda) assemblages in oak 
woodlands of the Eastern European Plain // Soil or-
ganisms. – 2009. – Vol. 81, № 3. – P. 791–813. 

 
Отримано 10.02.2018 р.  

Рецензент д.вет.н. Н. З. Огородник  
 

31



 

33 

УДК 628.171.033 
 
ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
ПИТНОЮ ВОДОЮ В XXI СТОЛІТТІ  

 

А. І. Дидів, Н. В. Качмар, Т. В. Багдай  
Львівський національний аграрний університет 
 
У статті розглянуто основні питання, які пов’язані із забезпеченням населення України та світу 

питною водою. Проаналізовано стан та проблеми водних ресурсів у національному та глобальному 
масштабах. З’ясовано, що якість питної води пов’язаний із зростанням населення, змінами клімату, 
забрудненням водних об’єктів та відсутністю належного очищення стоків. Запропонований матеріал, 
із зведеними та систематизованими даними, дає можливість у національному та глобальному масш-
табі оцінити нові екологічні виклики, котрі очікують нас найближчим часом. 

Ключові слова: питна вода, якість, забруднення, санітарія, зімни клімату, раціональне водокори-
стування. 

 
GLOBAL AND NATIONAL CHALLENGES FOR PROVIDING POPULATION  
WITH DRINKING WATER IN THE 21 ST CENTURY 

 
A. I. Dydiv, N. V. Kachmar, T. V. Bahday 
Lviv National Agrarian University 
E-mail: adydiv@gmail.com 
 
The article deals with the main issues connected with the provision of drinking water to the population of 

Ukraine and the world. The state and problems of water resources on the national and global scale are 
analyzed. It is determined, that the quality of drinking water is associated with with population growth, 
climate change, pollution of water bodies and the lack of proper treatment of sewage. The proposed material, 
with consolidated and systematic information, provides an opportunity to assess, on a national and global 
scale, the new environmental challenges, that await us in the near future. 

Key words: drinking water, quality, pollution, sanitation, climate change, rational water use. 
 

«Не можна сказати, що вода необхідна для життя: вона і є життя». 
/Антуан де Сент-Екзюпері/ 

 

Вступ 
Світ продовжує стикатися з численними і 

складними проблеми з водою, які як очікуєть-
ся, посиляться в майбутньому. Якість питної 
води в глобальному вимірі та в національних 
маштабах продовжує бути і залишається 
вкрай життєво важливим питанням [28]. 

Очікується, що населення землі збіль-
шиться з 7,7 млрд. в 2017 р. до 9,4-10,2 млрд. 
до 2050 р., з них 2/3 будуть мешкати у міс-
тах. Більша половини очікуваного зростання 
відбудеться в Африці (+1,3 млрд.) та в Азії 
(+0,75 млрд.). Прогнозується, що це буде 
друге за величиною зростання населення 
[21]. За таких умов оцінений сучасний гло-
бальний попит на воду, який складає близько 
4600 км3 в рік і прогнозується його збіль-
шення від 20 до 30%, з 5500 до 6000 км3 на 
рік аж до 2050 року [14]. 

На сільське господарство припадає бли-

зько 70% глобальних водозаборів, переважна 
більшість яких використовується для зро-
шення. На виготовлення продуктів тварин-
ництва у світі витрачають 23% води, направ-
леної в сільське господарство. У наслідок 
господарчих відмінностей у кожного регіону 
своя питома вага водних ресурсів, спожитих 
у різних секторах економіки. Так, якщо в 
Африці й Азії, де переважає сільське насе-
лення, на агросферу припадає понад 80% 
гідроресурсів, то в Північній Америці та 
Європі, де переважає міське, це, відповідно, 
39 і 32%. У цілому найбільше води витрача-
ють Азія (20,5%) і Карибський басейн (14%) 
[26]. 

Проте, оцінки в глобальному масштабі 
ускладнюються через обмежені доступні 
дані спостережень та взаємодії комбінації 
важливих екологічних, соціальних, еко-
номічних та політичних чинників, таких як 
глобальна зміна клімату, зростання населен-
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ня, зміни землекористування, глобалізація та 
економічний розвиток, технологічні інно-
вації, політична нестабільність та міра 
міжнародного співробітництва. Через ці 
взаємозв'язки, місцеве водне господарство 
зазнає глобального впливу, а глобальні події 
часом мають локальний характер [25].  

Мета цієї роботи – висвітлити основні 
питання пов’язані із зростаючим дефіцитом 
води у світі та в Україні.  

Спрага, яка зростає 
За оцінками експертів ООН, доступу до 

чистої води позбавлені 783 мільйона мешка-
нців планети і більше 1,7 мільярда людей, які 
проживають на території річкових басейнів, 
потребують додаткових джерелах прісної 
води. Від дефіциту води страждає більше 40 
% світового населення і ця цифра постійно 
зростає [28]. 

До середини XXI ст., питної води браку-
ватиме 7 млрд. чол., через що велика вірогі-
дність того, що війни відбуватимуться за 
право контролювати не землю, нафту чи газ, 
а передусім прісну воду. Споживання води 
на душу населення скоротиться на третину 
вже впродовж наступних 20 років. Вже най-
ближчим часом планету може спіткати гло-
бальна катастрофа – нестача чистої питної 
води [18].  

На перший погляд оновлюваних внутрі-
шніх резервів цілком достатньо: 7000 м3 – це 
понад 19 м3 на особу щодня. Проте, забезпе-
чення водою на планеті неоднакове. Так, як-
що в Латинській Америці, Карибському ба-
сейні на людину припадає 27,3 тис. м3 внут-
рішніх оновлюваних гідроресурсів, то в 
арабських країнах, де значну частину тери-
торії зайняли пустелі, – лише 500 м3 (майже в 
55 разів менше) [1]. 

За умов раціонального використання, 
зменшення забрудення і рівномірного розпо-
ділу водних ресурсів питної води для кожно-
го мешканця нашої планети є достатньо. Од-
нак слабка економіка, бідність, відсутність 
інфраструктури, нестабільна політична та 
важка екологічна ситуація призвели до того, 
що у певних спекотних регіонах сотні міль-
йонів людей, в основному діти, вмирають від 
хвороб, пов'язаних з браком належного во-
допостачання, санітарії та гігієни [24].  

З якістю питної води пов'язаний стан 
здоров'я людей, екологічно безпечне харчу-
вання, вирішення проблем медичного і соці-

ального характеру. Ще в ХІХ столітті відо-
мий французький вчений Луї Пастер сказав, 
що 80 відсотків усіх своїх хвороб ми випи-
ваємо з водою [8]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я 
оприлюднила жахливі цифри: щодня у світі 
помирає близько 42 тисячі людей від хвороб, 
що пов’язані з неякісною водою. Найбільше 
ця проблема торкається країн Африки і Пів-
денної Азії, де чиста вода – небувала розкіш. 
В деяких країнах Сходу питна вода коштує у 
три рази більше, ніж сира нафта. Через таку 
ситуацію зацікавленість світових транснаці-
ональних компаній до прісної води з кожним 
роком будуть все більше й більше зростати. 
А хто контролює воду, той контролює і жит-
тя. Інша ситуація склалася в розвинутих кра-
їнах з не менш спекотним кліматом, таких як 
Обєднані Арабські Емірати, Ізраїль, Кувейт 
та Австралія, в яких успішно опріснюють 
морську воду [10, 15]. 

Майже 15% станцій моніторингу підзе-
мних вод у Європі зафіксували, що стандар-
ти для нітратів, встановлені Всесвітньою ор-
ганізацією охорони здоров'я (ВООЗ) були 
перевищені у питній воді станціях монітори-
нгу близько в 30% річок, а 40% озер були 
евтрофними або гіпертрофічними [16]. 

В 2018 році 22 березня Міжнародний 
день водних ресурсів проходив під гаслом 
«Природа для води». Цьогорічна тема прис-
вячена природоохоронним заходам, які 
спрямовані на зменшення негативних нас-
лідків повеней, засухи, забруднення вод та 
захист водних екосистем. Наприклад, відно-
влення водно-болотних угідь, прибережних 
буферних смуг, розбудова зеленої інфра-
структури, посадки нових лісів, підключення 
річок до заплав. Кожний з цих пунктів вико-
ристовує природні процеси, щоб збалансува-
ти цикл води та поліпшити здоров'я людей 
[23, 24].  

Санітарія та гігієна 
Забруднена вода і відсутність елементар-

ної санітарії підривають зусилля для подо-
лання бідності та хвороб в найбідніших краї-
нах світу. В даний час 2,4 мільярда осіб по 
всьому світу все ще не мають доступу до су-
часних санітарно-каналізаційних систем, що 
дозволяє людині уникнути контакту з екск-
рементами. 

Близько 82% всіх промислових і муніци-
пальних стічних вод зливаються в навколи-
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шнє середовище без будь-якого попередньо-
го очищення, що призводить до погіршення 
загальної якісті води з шкідливими впливами 
на здоров'я людини та природні екосистеми 
[27]. 

Відповідно до показників моніторингу 
доступу до безпечної води та санітарії, здій-
снюваного спільно WHO і UNICEF, щонай-
менше, 1,8 мільярда жителів планети змуше-
ні пити воду, забруднену фекаліями. Ще бі-
льша кількість людей отримують питну воду 
через системи, що не відповідають елемен-
тарним нормам санітарії. 

Ключові факти по санітарії: 
 кожен третій житель планети живе в 

антисанітарних умовах; 
 кожен сьомий – як і раніше практикує 

відкриту дефекацію; 
 75 % практики відкритої дефекації 

доводиться на п'ять країн, до яких відносять-
ся Індія, Індонезія, Нігерія, Ефіопія і Паки-
стан; 

 з 1990 року доступ до поліпшеної 
санітарії отримали 2,6 мільярда чоловік [18]. 

Основні проблеми пов’язані з водою: 
 2,1 мільярда людей не мають доступу 

до послуг безпечної питної води; 
 4,5 мільярда людей не мають надій-

них санітарних послуг; 
 Щорічно 340 тисяч дітей віком до 

п'яти років гинуть від діарейних захворю-
вань; 

 Дефіцит води вже впливає на чотири з 
кожних 10 людей; 

 90% усіх стихійних лих пов'язані з 
водою; 

 80% стічних вод відновлюється в еко-
систему без обробки або повторного викори-
стання; 

 Близько двох третин світових транс-
кордонних річок не мають спільної системи 
управління; 

 Сільське господарство припадає на 
70% світового водозабору; 

 Близько 75% всіх промислових водо-
заборів використовується для виробництва 
енергії; 

 1 м3 неочищеної води забруднює 300 
м3 чистої свіжої води, що в майбутньому 
може спричинити “водний голод” [12, 15]. 

В країнах з високим рівнем доходу обро-
бку проходять в середньому близько 70% 
комунально-побутових і промислових стіч-
них вод, які вони генерують. Цей показник 

знижується до 38% в країнах з рівень доходу 
вище середнього та 28% у країнах з рівнем 
доходу нижче середнього. В країнах з низь-
ким рівенем доходу в тій чи іншій мірі обро-
бку проходять всього 8% стічних вод [20].  

Однією з цілей в області стійкого розви-
тку до 2030 року прийнятими членми ООН в 
2015 році на повістці дня було підвищити 
якість води за допомогою зменшення забру-
днення, ліквідації скидання відходів і зве-
дення до мінімуму викидів небезпечних хі-
мічних речовин і матеріалів, скорочення 
вдвічі частки неочищених стічних вод і зна-
чного збільшення масштабів рециркуляції і 
безпечного повторного використання стіч-
них вод у всьому світі [22]. 

Зміни клімату 
Глобальне потепління стає дедалі відчу-

тнішим і призводить до того, що у багатьох 
країнах світу рівень підземних річок знижу-
ється з катастрофічною швидкістю, а відпо-
відно знижується і рівень поверхневих вод 
[25].  

Міжурядовою групою експертів з питань 
змін клімату (IPCC) було відзначено ряд 
кліматичних тенденцій, які впливають на во-
дні ресурси. До них відносяться зміни опа-
дів, кріосфери та поверхневих вод (напри-
клад, зміни річкових течій). Спостережувані 
та прогнозовані наслідки зміни клімату на 
прісноводних системах та їх управління пе-
реважно пов'язані зі зміною температури, 
рівня моря та мінливості опадів. Збільшення 
рівня моря поширюватиме зони засолення 
підземних вод та лиманів, що призведе до 
зменшення доступності прісної води для лю-
дей та екосистем у прибережних районах 
[17]. 

В той же час глобальний водний цикл 
посилюється через зміну клімату, при цьому 
вологі зони в цілому стають вологішими, а 
сухіші регіони стають ще сухішими. Інші 
глобальні зміни (наприклад, урбанізація, лі-
сове господарство, інтенсифікація сільського 
господарства) доповнюють ці виклики. 

Військові аналітики стурбовані тим, що 
глобальне потепління є «помножувачем за-
гроз» і може спричинити стихійні лиха, бід-
ність, дефіцит їжі та води, хвороби, економі-
чну нестабільність в більшості країн світу 
[19]. 
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Стан водних ресурсів України 
Порушення норм якості води досягло рі-

внів, що призводять до деградації водних 
екосистем, зниження продуктивності во-
дойм. Більшість населення України вживає 
недоброякісну воду, що загрожує здоров’ю 
нації. Втрати свіжої води на одиницю вироб-
леної продукції перевищують показники ро-
звинених країн Європи в 2,5-4,5 раза. 

Поверхневі води України належать зде-
більшого до дуже забруднених. Найбільш 
забруднені ріки – Дніпро, Сіверський Донець 
і ріки Приазов’я. До основних забруднюю-
чих речовин належать нафтопродукти, фено-
ли, сполуки фосфору, нітрогену, меркурію, 
важких металів тощо [11].  

Основними джерелами забруднення по-
верхневих вод є скидання неочищених чи 
недостатньо очищених комунально-побуто-
вих і промислових стічних вод, поверхневий 
стік води з сільськогосподарських угідь та 
забудованих територій, а також ерозія ґрун-
тів на водозабірній площі. А забруднених 
річок та озер, у яких навіть купатися (не те, 
щоби воду пити) не можна, кожного року 
збільшується. Це зумовило трансформацію 
поверхневого природного ландшафту на 80 
% поверхні басейну. Негативно позначається 
на Дніпровській екосистемі розорювання за-
плав, що позбавляє водостоки і водойми їх 
природного захисту. Найбільша річака Укра-
їни зараз перебуває у кризовому стані. Адже 
щороку у водні об’єкти України скидають 
приблизно 8 млр м3 стічних вод, з них понад 
300 млн м3 – без очищення. В першу чергу р. 
Дніпро страждає від забруднення промисло-
вими та комунальними стоками, які містять 
важкі метали, органічні та мікробіологічні 
забруднювачі [4]. 

Середньорічні водні ресурси України 
становлять близько 87,1 км3; місцеві, тобто 
ті, що формуються в межах країни, станов-
лять 52,4 км3 (в середній за водністю рік). 
Річковий стік України становить приблизно 
83,5 млрд м3, а в посушливі роки зменшуєть-
ся до 48,8 млрд м3. На території країни цей 
стік розподілений також нерівномірно. До 70 
% стоку припадає на Південно-Західний еко-
номічний район, в якому проживає до 40 % 
населення. Головним постачальником пріс-
ної води є Дніпро, воду якого використову-
ють до 60 % населення. Ріки Південний Буг, 
Західний Буг, Тиса, Дністер, Прут та інші 
забезпечують близько 35 % населення. Стан 

води і повноводдя в цих ріках залежить від 
стану їхніх приток і малих річок, яких налі-
чується близько 63 тис. Стан останніх ви-
кликає тривогу, оскільки 20 тис. з них уже 
висохли, а інша частина сильно забруднені і 
занедбані. Висихання малих річок призво-
дить до деградації великих рік. Тому слід 
оздоровляти і зберігати ці річки [5]. 

Особливого гостро постає питання життя 
малих річок України з яких живляться і ве-
ликі ріки. Малі річки в Україні чи ненайбі-
льше відчули за останні десятиліття тиск 
людської діяльності, саме вони найбільше 
змінились, оміліли, а подекуди навіть повні-
стю зникли. Безпосереднім фактором впливу 
на малі річки є наявність стоків (очищених і 
неочищених): комунальних, промислових, 
сільськогосподарських. Їхня дія особливо 
небезпечна, тому що в окремих випадках 
об'єм цих стоків може бути таким самим або 
й більшим, ніж об'єм стоку малої річки. 
Об'єм води, що скидається в річкову мережу 
малих басейнів, дорівнює 2,84 км3, з них за-
бруднених вод – 0,61 км3, або 21%. Це 
чверть об'єму забруднених стічних вод, що 
скидають у водні об'єкти України [2, 5]. 

До складу водних ресурсів України на-
лежать і підземні води. Загальна величина 
прогнозованих запасів підземних вод стано-
вить близько 57,2 млн м3/добу, з яких 15,6 
млн м3/добу є затвердженими. Цінні особли-
во артезіанські водоносні горизонти підзем-
них вод, які готові до вживання у якості пит-
ної води без будь якого втручання. Територі-
альний розподіл цих вод досить нерівномір-
ний: їх максимальна кількість (8402 тис. 
м3/добу) знаходиться в Чернігівській області. 
Великі запаси підземних вод мають Київсь-
ка, Полтавська, Херсонська, Харківська, Рів-
ненська, Львівська, Сумська та Луганська 
області (від 3046 до 4186 тис. м3/добу) [6]. 

Ресурси прісної води України, які вклю-
чають річковий стік і підземні води, викори-
стовуються повністю, а в деяких південних 
районах відчувається значна нестача води. 
Для ліквідації останньої побудували канали: 
Південно-Кримський, Дніпро-Кривий Ріг, 
Сіверський Донець-Донбас та водосховища.  

Характерною ознакою природного роз-
поділу водних ресурсів на території України 
є те, що місцям розташування найпотужні-
ших споживачів води відповідають най-
менші запаси водних ресурсів (Донбас, Кри-
вбас, Автономна Республіка Крим та інші 
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південні регіони) [1]. 
Вважається, що загалом в Україні не має 

дефіциту вод, у т.ч. прісних, завдяки розта-
шуванню у помірних широтах. Попри те, за 
запасами місцевих водних ресурсів (1000 м3 
на особу), Україна належить до малозабезпе-
чених країн Європи (Швеція – 2,5 тис. м3 , 
Великобританія – 5,0, Франція – 3,5, Німеч-
чина – 2,5, Європейська частина СНД – 5,9 
тис. м3 [3]. 

Порушення норм якості води досягло рі-
внів, що призводять до деградації водних 
екосистем, зниження продуктивності во-
дойм. Більшість населення України вживає 
недоброякісну воду, що загрожує здоров’ю 
нації. Втрати свіжої води на одиницю вироб-
леної продукції перевищують показники ро-
звинених країн Європи в 2,5-4,5 раза [8, 10]. 

За величиною місцевого стоку Україна в 
мініатюрі нагадує планету: від зон повної 
забезпеченості (Закарпатська, Івано-Фран- 
ківська, Чернігівська області) до «водного 
голоду» (менше 1 тис. м3) – 11 областей, в 
основному Південь і Схід. Фактично тільки 
завдяки трансграничним водним ресурсам 
країна в цілому та її області зокрема нале-
жать до зони помірного водозабезпечення на 
людину [6]. 

Крім того, за останні роки істотно впав 
рівень питної води у колодязях та криницях. 
Ми стали свідками обміління малих річок, 
пересихання озер та струмків внаслідок змін 
клімату та варварського ставлення до приро-
ди. З погіршенням екологічної ситуації деда-
лі актуальніше стає питання рішучих дій що-
до запобігання деградації водних екосистем 
України [7, 11]. 

Централізована система подачі води 
Проблема забезпечення населення Укра-

їни якісною питною водою з кожним роком 
ускладнюється, стає більш гострою. Практи-
чно всі поверхневі, а в окремих регіонах і 
підземні води за рівнем забруднення не від-
повідають вимогам стандарту на джерела 
водопостачання. 

Очисні споруди і технологія очищення 
води застаріли і не оновлюються. Централі-
зоване водопостачання на 82 % забезпечу 
ється за рахунок поверхневих вод, які зазна-
ли антропотехногенного забруднення.  

Централізованим водопостачанням в 
Україні забезпечено 450 міст, 783 із 891 се-
лища міського типу, а також 6490 із 28584 

сільських населених пунктів, що охоплює 
понад 70 % населення країни.  

Як свідчать дані моніторингу, якість по-
верхневих вод постійно погіршується вна-
слідок безпосереднього скидання у водойми 
господарсько-побутових або промислових 
стічних вод, близько 40 % яких не очищуєть-
ся або не відповідає санітарним вимогам.  

В Україні існує більше 1250 населених 
пунктів (у яких проживають понад 810 тис. 
осіб), в яких заборонено пити місцеву воду 
через природні та техногенні причини, або 
через відсутність місцевих джерел водопо-
стачання [5, 9]. 

Результати досліджень підтвердили, що 
традиційна технологія очищення питної во-
ди, що використовується на водопроводах 
дніпровського каскаду (первинне хлоруван-
ня, коагуляція, фільтрування, знезараження) 
не забезпечує доведення якості питної води 
до гігієнічних нормативів. Така вода є техні-
чною, але ніяк не питною. Подібна ситуація 
відслідковується по всій Україні [7, 10]. 

Висновок 
Більше двох мільярдів людей по всьому 

світу не мають доступу до безпечної води та 
понад 4,5 мільярда до адекватних послуг з 
санітарії. До 2050 року принаймні один з чо-
тирьох людей буде жити в країні, де брак 
прісної води буде хронічним або періодич-
ним.  

Безпечна вода та адекватна санітарія є 
необхідними для здорових екосистем, змен-
шення рівня бідності та досягнення інклюзи-
вного зростання, соціального добробуту та 
забезпечення життєзабезпечення. Проте зро-
стаючі потреби, некомпетентний менедж-
мент та зміна клімату призвели до посилення 
водних напружень, а дефіцит води є основ-
ною проблемою для більшої частини світу. 

Хоча існують рішення та технології для 
покращення управління водними ресурсами, 
вони часто для всіх недоступні. Для вирі-
шення цих та інших проблем необхідний 
комплексний підхід до водопостачання, ка-
налізації, управління водними ресурсами та 
зменшення ризику стихійних лих. 

Забруднення поверхневих вод зменшило 
доступність питної води і поставило під за-
грозу життя людей та багатьох водних орга-
нізмів. За такої ситуації необхідно вжити не-
відкладних рішучих заходів для збереження 
водних екосистем. 
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СОРТИ ЯБЛУНІ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО САДІВНИЦТВА 
 

Б. І. Гулько, В. І. Гулько 
Львівський національний аграрний університет, Україна 

 
У статті подано сучасні сорти яблуні, придатні для промислових органічних насаджень. На підс-

таві власних досліджень представлено їх біологічну характеристику, подано господарські цінні влас-
тивості. Представлені у статті сорти відрізняються високою стійкістю до збудників хвороб, скороплі-
дні, забезпечують щорічне плодоношення, мають привабливі, товарні плоди з соковитою ароматною 
м’якоттю.  

Ключові слова: імунні сорти яблуні, урожайність, якість плодів, парша яблуні. 
 
APPLE VARIETIES FOR ORGANIC PRODUCTION 
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The article presents a new apple varieties suitable for commercial organic production. As a result of own 

researches it is determined such advantages of described below varieties as good desease resistance, 
precociousness, annual productivity, good fruit quality and taste combined with attractive look. 

Key words: immune apple varieties, crop, fruit quality, apple scab. 
 
З давніх часів Україна була садівничою 

державою й нині ґрунтово-кліматичні умови 
є досить сприятливими для виробництва 
плодової продукції та ягід, що дає змогу 
Україні знайти чільне місце серед країн з ро-
звиненим промисловим садівництвом. Захід-
ний її регіон також цілком відповідає вимо-
гам щодо успішного вирощування всіх пло-
дових культур, які культивують в умовах 
помірного клімату. 

Основна плодова культура в Україні як 
за популярністю, так і за обсягом виробниц-
тва – це яблуня. Її плоди у свіжому та пере-
робленому вигляді ми споживаємо цілий рік 
і значною мірою задовільняємо потреби у 
вітамінах. У культурі багатьох народів яблу-
ка наділялись особливою силою, що здатна 
сприяти довголіттю людини чи навіть пове-
рнути молодість. Їх і сьогодні розцінюють як 
символ здоров’я. Яблука є цінним продук-
том, який має як харчове, так і лікувальне 
значення. У плодах яблуні міститься більше 
10 вітамінів, значний вміст калію, цукрів 
(глюкоза та фруктоза), органічних кислот, 
пектину, біологічно активних речовин, анти-
оксиданти. Яблука є цінними не лише самі 
по собі, вони сприяють кращому засвоюван-
ню таких поживних речовин, як білки та мі-
неральні солі, що містяться в інших продук-
тах. 

За останні роки садівничий потенціал 
нашої держави використовується вкрай не-
задовільно, скорочуються площі насаджень, 
знижуються валові збори плодів, знизилися 
темпи відтворення насаджень у сільськогос-
по-дарських підприємствах. Валове вироб-
ництво плодів скоротилось в 5 а споживання 
у 2-3 рази. Така тенденція повною мірою 
стосується і західного регіону. Вартість саді-
вничої продукції зросла і значна частина на-
селення не може задовольнити свої потреби 
у вітамінній продукції. Тому гостро стоїть 
питання щодо збільшення обсягів плодової 
продукції. Для цього розвивати інтенсивне 
садівництво, яке у найближчі роки повинно 
задовільнити потреби населення у плодах. 
Актуальним є запровадження нових техно-
логій та сортів, які здатні забезпечити швид-
ку окупність капіталовкладень і отримання 
високоякісної конкурентоспроможної проду-
кції. 

В сучасних умовах світовою тенденцією 
є популяризація органічного виробництва 
продукції і яблуні в тому числі, тому особ-
ливо зростає роль імунних і високостійких 
проти хвороб сортів, що гарантують стабіль-
ні і високоякісні врожаї за мінімального за-
стосування хімічних засобів захисту рослин. 
Однією з найнебезпечніших хвороб яблуні є 
парша (Venturia inaequalis). Її неконтрольо-
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ваний розвиток призводить до катастрофіч-
ного становища в насадженнях яблуні [2].  

Вирощування сортів стійких до хвороб, у 
комплексі з інтегрованою системою захисту 
від них дає змогу знизити затрати на фунгі-
циди майже на 70 % і при цьому стримувати 
відносно чисту продукцію без шкоди для на-
вколишнього середовища. 

У групі перспективних для Західного Лі-
состепу особливе місце займають сорти, 
імунні проти парші. В результаті проведених 
досліджень встановлено, що пестицидне на-
вантаження в саду, закладеному імунними до 
парші сортами, можна зменшити на 74,8 
кг/га порівняно з насадженнями з нестійких 
сортів. Витрати коштів на обмеження шко-
дочинності хвороб і шкідників у таких садах 
в 1,6 раза нижчі, ніж у звичайних [1].   

Виробничі випробування проведені з 
імунними сортами яблуні свідчать, що сма-
кові якості яблук більшості таких сортів по-
середні, але за скороплідністю, врожайністю, 
стабільністю плодоношення та стійкістю до 
несприятливих факторів навколишнього се-
редовища вони успішно конкурують з кра-
щими районованими сортами і гарантують 
щорічне отримання високих врожаїв еколо-
гічно чистої продукції [4].  

В результаті проведених комплексних 
досліджень з імунними сортами яблуні до 
групи кращих віднесено наступні, що мають 
добрі перспективи для поширення у промис-
лових насадженнях. Подаємо опис сортів яб-
луні найбільш вивчених та розповсюджених, 
а також перспективних для західного регіону 
України.  

Діскавері – англійський сорт літнього 
терміну достигання. Дерево слаборосле з рі-
дкою розкидистою кроною (до 2,8 м). Уро-
жайність висока, тому потрібне нормування 
плодів. В плодоношення вступає на 2-3 рік 
після посадки. Плоди достигають в ІІ-ІІІ де-
каді серпня. Яблука середнього розміру, од-
номірні, середньою масою 140-150 г, округ-
лої форми з розмитим малиновим рум’янцем 
майже по всій поверхні. М’якуш білий, соко-
витий, ніжний, солодкий. Дегустаційна оцін-
ка смаку 8,0-8,8 бала, транспортабельність 
висока. Зимостійкість вище середньої. Сорт 
стійкий до парші та борошнистої роси. 

Вільямс Прайд – сорт американської се-
лекції, літнього терміну достигання. Дерево 
середньоросле з широкоовальною кроною 
середньої загущеності, гілки відходять від 

стовбура під гострим кутом. Плодоносить на 
кільчатках, однорічних приростах і плодових 
прутиках. Зимостійкість висока, імунний до 
парші. Стійкість до борошнистої роси висо-
ка. Плодоношення щорічне, скороплідність 
висока. Плоди середніх розмірів (120-160 г), 
округло-конічні, з інтенсивним темно-
бордовим розмитим рум’янцем майже на 
всій поверхні. М’якуш жовтувато-кремовий, 
щільний, середньозернистий, дуже сокови-
тий, хрусткий, доброго кисло-солодкого 
смаку (7,8-8,2 бала). Знімальна стиглість на-
стає в першій декада серпня. Достигання 
плодів на дереві неодночасне. Тривалість 
зберігання – близько 1,5 місяця. 

Прима – сорт американської селекції, лі-
тнього терміну достигання. Дерево сильно-
росле, з широко округлою, досить густою 
кроною. Скелетні гілки відходять від стов-
бура майже під прямим кутом. Плодоносить 
на кільчатках. Списиках, плодових прутиках 
та однорічному прирості. Зимостійкість дос-
татня. Імунний до парші, високостійких про-
ти борошнистої роси. Скороплідний, плоди 
середнього розміру (150-180 г), жовті з кар-
мінно-червоним смугасто-розмитим 
рум’янцем. М’якуш кремовий, середньо 
щільний, соковитий, ніжний, кисло-
солодкого смаку (4,0-4,6 бала). Дозрівають у 
третій декаді серпня.  

Примула – сорт польської селекції. Де-
рево слаборосле, з розлогою, густою кроною. 
Скелетні гілки відходять від стовбура під 
широким кутом (60-90º). Плодоносить на кі-
льчатках, списиках, плодових прутиках. Зи-
мостійкість середня, стійкість проти борош-
нистої роси висока. Сорт імунний до 5 рас 
парші. Плодоносить на третій рік після са-
діння. Плодоносить щорічно і щедро. Плоди 
середніх розмірів (120-140 г), одномірні, жо-
вті, з темно-червоним розмитим рум’янцем 
по всій поверхні. М’якуш кремувато-білий, 
щільний, соковитий, доброго кисло-
солодкого смаку (7,4-7,8 бала). Плоди дости-
гають у третій декаді серпня. 

Вітос – сорт польської селекції, осінньо-
го терміну достигання. Дерево сильноросле з 
широкоовальною середньозагущеною кро-
ною, гілки відходять від стовбура під вели-
ким гострим кутом. Плодоносить на кільчат-
ках і плодових прутиках. Зимостійкість ви-
сока, імунний до п’яти рас парші, середньос-
тійкий до борошнистої роси. У плодоношен-
ня вступає на 3-4-й рік після садіння, уро-

40



Б. І. Гулько, В. І. Гулько, СОРТИ ЯБЛУНІ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО САДІВНИЦТВА 
 

 

42 

жайний, плоди одномірні (180-225 г), сплю-
щено-округлі, жовто-зелені з червоним сму-
гасто-розмитим рум’янцем, що найчастіше 
вкриває 1/3-1/2 поверхні. М’якуш білий, дрі-
бнозернистий, дуже ніжний, соковитий, за-
пашний, доброго кисло-солодкого смаку 
(8,0-8,2 бала). Знімальна зрілість плодів на-
стає в середині вересня. 

Пріам – сорт французької селекції, осін-
нього терміну достигання. Дерево сильноро-
сле з овальною, досить загущеною кроною. 
Скелетні гілки відходять від стовбура під 
широким кутом. Плодоносить на кільчатках, 
плодових прутиках, кінцях однорічних при-
ростів. Зимостійкість вища за середню. Іму-
нний проти 5-и рас парші. Стійкість до бо-
рошнистої роси середня. Скороплідний, пло-
ди середніх розмірів (100-120 г), одномірні, 
видовжено-конічної форми, зеленувато-жов-
ті, з яскраво-червоним розмитим рум’янцем 
майже по всій поверхні. М’якуш жовтуватий, 
середньої щільності, дрібнозернистий, дуже 
ніжний, соковитий, доброго смаку (7,6 бала). 
Знімальна стиглість настає 5-10 вересня. По-
требує нормування зав’язі. 

Голд Раш – сорт американської селекції, 
зимового терміну достигання. Дерево серед-
ньоросле з дуже компактною кроною, гілки 
від стовбура відходять майже під прямим 
кутом. Тип плодоношення мішаний. Імунний 
до 5-и рас парші, високостійкий проти бо-
рошнистої роси. У плодоношення вступає 
рано, плодоносить щедро. Плоди середніх 
розмірів (125-150 г), подовжені, зеленувато-
жовті з розмитим рожевим рум’янцем на со-
нячному боці. М’якуш зеленувато-кремовий, 
щільний, хрусткий, соковитий, кислувато-
солодкого смаку. Знімальна стиглість плодів 
у другій половині жовтня. В холодильнику 
плоди зберігаються 7-8 місяців. Потребує 
проріджування зав’язі. 

Топаз – сорт чеської селекції, зимового 
терміну достигання. Дерево середньоросле з 
округлою кроною, утвореною не дуже силь-
ними гілками. Тип плодоношення мішаний. 
Зимостійкий, імунний до 5-и рас парші, 
сприйнятливість до борошнистої роси серед-
ня. У плодоношення вступає дуже рано, пло-
доносить регулярно і щедро. Плоди середніх 
розмірів (120-160 г), плоско округлі, зелену-
вато-жовті, з смугастим червоним розмитим 
рум'янцем. М’якуш кремовий, щільний, се-
редньозернистий, дуже соковитий, хрусткий, 

ароматний, доброго кисло-солодкого смаку 
(8,0-8,4 бала). Знімальна стиглість настає на-
прикінці вересня. В холодильнику зберіга-
ється 6-7 місяців. 

Флоріна – сорт французької селекції, зи-
мового терміну достигання. Дерево серед-
ньоросле з досить загущеною кроною, ство-
реною міцними скелетними гілками, що від-
ходять від стовбура під прямим кутом 48-
80º. Плодоносить переважно на кільчатках і 
верхівках однорічних приростів. Зимостій-
кість середня, імунний до 5-и рас парші. У 
плодоношення вступає з 4-5 року після са-
діння. Плоди середніх розмірів (110-140 г), 
одномірні, світло-жовті з яскравим темно-
червоним, розмитим рум'янцем, майже по 
всій поверхні та сизуватим нальотом. 
М’якуш світло-жовтий, середньої щільності, 
соковитий, ароматний, пріснувато-солодкий 
(7,2-7,8 бала). Знімальна стиглість настає в 
середині жовтня, споживча – в січні. У схо-
вищах зберігаються до червня. 

Фрідом – сорт американської селекції, 
ранньо зимового терміну достигання. Дерево 
сильноросле з плоско-округлою середньої 
загущеності кроною. Скелетні гілки відхо-
дять від стовбура під широким кутом (65-
85º). Плодоносить на кільчатках, списиках, 
плодових прутиках. Зимостійкість вища за 
середню. Сорт імунний до 5-и рас парші. 
Стійкість до борошнистої роси середня. У 
плодоношення вступає на 3-4 рік після са-
діння. Плодоносить стабільно. Плоди серед-
ніх розмірів (130-170г), одномірні, зрізаноо-
кругло-конічної форми, світло-зелені з чер-
воним штрихувато-розмитим рум'янцем на 
більшій частині поверхні. Шкірочка серед-
ньої товщини, щільна, еластична, злегка ма-
сляниста. М’якуш світло-кремовий, серед-
ньої щільності, дрібнозернистий, соковитий, 
гармонійного кисло-солодкого смаку (7,6-8,0 
бала). Знімальна стиглість настає у третій 
декаді вересня, споживча в листопаді. Збері-
гається в холодильнику 3,5-4 місяці. 

Едера – сорт української селекції, зимо-
вого терміну достигання. Дерево сильно і 
швидкоросле з широкопірамідальною серед-
ньо загущеною кроною, утвореною міцними 
гілками. Тип плодоношення мішаний. Зимо-
стійкість висока, імунний до 5-и рас парші, 
високостійкий проти борошнистої роси. 
Скороплідний, високоврожайний. Плоди се-
редні та великі (160-220 г), одномірні, широ-
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ко конічні. Зеленувато-жовті з оранжево-
червоним розмитим рум'янцем. М’якуш жо-
вто-кремовий, дрібнозернистий, середньої 
щільності, ароматний, соковитий, смак 7,6-
7,8 бала. Знімальна стиглість настає у другій-
третій декадах вересня, споживча – в січні. В 
холодильниках зберігаються 7-8 місяців. 

Елізе – голландський сорт, зимового те-
рміну достигання. Дерево середньо росле з 
широкою, розлогою, незагущеною кроною, 
гілки відходять від стовбура майже під пря-
мим кутом. Тип плодоношення мішаний. Се-
редньозимостійкий, високостійкий до парші 
та борошнистої роси. У плодоношення всту-
пає рано. Плоди вище середніх розмірів 
(150-175 г), округло-конічні, зеленувато-
жовті з буруватим, темно-червоним розми-
тим рум’янцем по всій поверхні. М’якуш зе-
ленувато-білий, твердий, дрібнозернистий, 
соковитий, смак 7,6-8,0 бала. Знімальна сти-
глість настає у третій декаді вересня. В хо-
лодильнику зберігаються 7-8 місяців.  

Аріва – англійсько-швейцарський сорт, 
зимового терміну достигання. Дерева цього 
сорту ростуть помірно сильно, крона міцна. 
Сорт імунний до парші та борошнистої роси. 
Плоди середнього розміру, кулясті, злегка 
бочковидні. Шкірка жовта, з помаранчевим 
смугастим рум'янцем. М’якуш жовтувато-
білий, хрусткий, солодко-кислий, ароматний. 
Достигають плоди в другій половині верес-
ня, на початку жовтня, зберігаються до бере-
зня, а в холодильнику до травня. 

Райка – сорт чеської селекції, ранньо 
зимового терміну достигання. Дерево серед-
нього розміру, має середньої густини крону, 
з великою кількістю коротких пагонів. Сорт 
імунний до парші, мало уражується борош-
нистою росою. Дуже рано починає плодоно-
сити. Квітує в середні строки. Плоди серед-

нього розміру (160-175 г), округлі. Дещо 
асиметричні. Шкірка гладенька з делікатним 
нальотом, жовта, покрита по всій поверхні 
розмитим ясно-червоним рум'янцем. М’якуш 
жовтуватий, середньозернистий, соковитий, 
ароматний, смачний. Збирають плоди в тре-
тій декаді вересня. У холодильнику зберіга-
ються до 6 місяців. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА З ПОЗИЦІЙ КОЕВОЛЮЦІЇ 
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Коеволюційна парадигма є теоретико-методологічним обґрунтуванням можливості сталого роз-

витку системи «біосфера-суспільство» шляхом формування біосферних заповідників, екомережі, роз-
витку заповідної справи, а також переходу на використання переважно відновлювальних ресурсів. 
Скорочення природного ландшафтного і біологічного різноманіття до граничного буферного значен-
ня позбавляє стійкості середовище існування, яке не може бути відновлено тільки за рахунок ство-
рення очисних споруд, переходу до маловідходного виробництва чи органічного землеробства. Доці-
льно дотримуватися концепції природної «золотої середини», яка передбачає обов’язкове співвідно-
шення між культурними й натуральними ландшафтами планети на рівні 62% і 38% відповідно. Людс-
тво повинно перейти до авторофності. Сьогодні це вирощування адаптованих до несприятливих умов 
середовища рослин, одержання з них калорійних, з високим вмістом протеїну продуктів. Але голов-
не, – людина приречена спускатися вниз харчовим ланцюгом, зокрема до споживання білків сої, а не 
втрачати 90% енергії їжі на годівлю тварин. Сьогодні немає альтернативи концепції сталого розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, система «біосфера-суспільство», коеволюційна парадигма. 
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Co-evolutionary paradigm is a theoretical and methodological basis for sustainable development of the 

“biosphere–society” system that is possible through creating the biosphere reserves, ecological network, 
reserve management, and use of renewable resources (solar, wind, wave, geothermal). It is important for 
society to have time to realize that the reduction of the natural landscape and biological diversity to buffer 
threshold value eliminates the stability of the environment that can be restored only through the creation of 
sewage treatment plants, low-waste production or organic farming. It is advisable to stick to the concept of 
natural “golden average”, which mandates the relationship between cultural and natural landscapes of the 
planet at 62% and 38% respectively. Humanity must go to the autotrophy. Today it is growing the adapted to 
adverse environmental conditions plants and receiving high-calorie, high-protein foods. The most important 
fact is that a human is destined to go down the food chain including the consumption of soy protein rather 
than to lose 90% of the energy of food to feed the animals. Today there is no an alternative to the concept of 
sustainable development. 

Key words: sustainable development, «biosphere–society» system, сo-evolutionary paradigm. 
 

Вступ 
Термін «сталий розвиток» розуміємо як 

мaйбутнiй iдеальний стaн суспiльствa, якого 
ще не існує, але людство намагається діяти в 
напрямку формування умов для збалансова-
ного рoзвитку в усіx країнаx (і в Україні зок-
рема). Для eкoнoмiстiв, пiдприємцiв і полі-
тикiв iдея сталого рoзвитку означає можли-
вість прaцювaти бeз пoлiтичниx пoтрясiнь і 
докорінної перебудови суспільства. Ми є 
прибічниками методології розуміння класи-
чної екології з позицій синергетики [7; 9; 10; 
12; 15], кoли сталий розвиток – це перехід 
системи «суспільство – біосфера» у нову 
якість – коеволюційний симбіоз людства і 

природи [5; 6; 18]. Сталий розвиток – це 
керований рoзвиток суспільства, який задо-
вольняє соціально-економічні потреби і од-
ночасно уможливлює самовідновлення еко-
систем. Суспільство сталого розвитку не 
руйнує свою природну основу – біогеоцено-
зи біосфери, і забезпечує виживання і перма-
нентний розвиток цивілізації за рахунок со-
ціо-еколого-економічної рівноваги.  

Концепція сталого розвитку передбачає 
його оцінювання за допомогою стандартів 
(індикаторів, індексів). Для вдосконалення 
екологічного контролю на підприємствах 
розроблено міжнародний стандарт сeрії ISO 
14001, метa якoго – покращити взаємодію 
поміж трьома складовими: виробництвом, 
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виробом компанії та навколишнім природ-
ним середовищем [16; 17]. В основу цього 
стандарту покладено метод «Оцінки життє-
вого циклу» (LCA), який вмiщує: прoвeдeння 
iнвентаризaції вхідниx і виxiдниx пoтoків 
системи, що виробляє продукцію (збір да-
них); oцiнювaння потенційних впливів на 
навколишнє природне середовище, що 
пов’язані з цими пoтoкaми; інтерпретацію 
результатів iнвeнтaризaацiйнoгo аналізу та 
етапів оцінки впливів. Укрaїна поки не 
знахoдиться у числі крaїн, що впрoвaджують 
цей стандарт.  

На міжнарoдному рівні індикатори 
стaлoгo розвитку поділяють на чотири групи: 
екологічні, економічні, соціaльні та інсти-
туцiйні. Кoжна групa бaзується нa кінцевих 
стaтистичниx даниx мoнітoрингу дoвкiлля. 
Індикaтори інтегруються у показники біль-
шої складності – індекси сталого розвитку. 
Приклaдом одного з таких індексів є запро-
понований міжнародними організаціями у 
2005 році індекс сталого рoзвитку (ESI – 
2005). Відпoвідно ESI дo екологічних інди-
каторів належать: якість повiтря, біoрізно-
маніття, ґрунтів, кількість та якість води. Зо-
крема, анaліз якості води передбачає викори-
стання індикатор Water Quality, який вміщує 
чотири показники: концентрація розчинено-
го кисню, електропровідність, концентрація 
Фосфору та завислих речовин [8, с.139-141]. 
Такі індикатори є реальним крoком до опти-
мального розвитку підприємств в контексті 
сталого розвитку. 

Сьогодні немає альтернативи сталому 
розвитку у сучасному світі, а oсвітa і 
прoсвітa є незaмінними засoбами його впро-
вадження в суспільство.  

Основні причини  
деградаційних процесів екосистем України 

Історія нашої цивілізації є свідченням 
людського бажання змінити біосферу, тобто 
контролювати те, що людині не належить. 
Потужну біогеохімічну роль людина виконує 
у вигляді добування копалин, спалювання 
палива, меліорації, виснажливого для ґрунтів 
ведення сільського господарства, транспор-
тування речовин і хімічних елементів на зна-
чні відстані, створення неприродних урбола-
ндшафтів, знищення біорізноманіття та ін. 

Серед основних причин деградаційних 
процесів екосистем України вчені називають 
такі [4; 12; 17]:  

– зміни просторових характеристик, а 
саме: зменшення упродовж історичного пе-
ріоду площі лісів; з 50% до 17%, катастрофі-
чно високий рівень розораності земель (55% 
суходолу держави), сучасне зменшення 
площ лісосмуг (на чверть); 

– структурно-функційні зміни екосистем. 
Зокрема, знищено степ як біом (збереглося в 
дуже фрагментованому вигляді тільки 4% 
первинних площ), порушено та значною мі-
рою знищено заплавні екосистеми, осушено 
близько 80% боліт, зазнали деградації малі 
річки і джерела; 

– спорудження дамб та гребель на річках 
(призвело до суттєвого порушення міграцій-
них шляхів риб і знищенню нерестовищ);  

– надексплуатація морських ресурсів та 
інтродукція видів-чужинців зумовило змен-
шення вилову риби вдесятеро за двадцять 
років (від 70-х до 90-х років XX ст.); підірва-
ність запасів мисливських видів тварин та 
природних рослинних ресурсів; 

– інтенсивне хімічне забруднення до-
вкілля і формування нових біогеохімічних 
провінцій; 

– зміни ландшафтної сфери (масштабні 
«іригації» степових ділянок з подальшим ро-
звитком процесів підтоплення та засолення, 
розбудова гігантських промислових та енер-
гетичних об’єктів), що пов’язано із подаль-
шим збідненням біорізноманіття.  

Приклад екологічних негараздів в Украї-
ні не є унікальним. Суспільству важливо 
встигнути усвідомити, що скорочення при-
родного ландшафтного і біологічного різно-
маніття до граничного буферного значення 
позбавляє стійкості середовище існування, 
яке не може бути відновлено тільки за раху-
нок створення очисних споруд, переходу до 
маловідходного виробництва чи органічного 
землеробства. Відходи утворюються в будь-
якому господарському циклі і викликають 
прямі чи опосередковані ефекти, які не усу-
ваються, а лише переводяться з однієї фізи-
ко-хімічної форми в іншу або переміщують-
ся у просторі. Якби існувала реальна можли-
вість позбавитися відходів, то це було б по-
рушенням термодинамічних законів збере-
ження маси та енергії. 

Коеволюційна стратегія  
сталого розвитку людства і біосфери 
В сучасній екології терміном «коеволю-

ція» позначають такий спільний розвиток 
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людства і біосфери, який не виводить пара-
метри біосфери зі стану гомеостазу (динамі-
чної рівноваги), зберігає здатність біосфери 
до самоорганізації і самовідновлення [4; 5; 6; 
9; 10; 12; 17]. Коеволюція цивілізації і біос-
фери забезпечує збереження людського роду 
як біопсихосоціального виду за умов збере-
ження природної глобальної екосистеми – 
біосфери – в усій ландшафтній і біологічній 
різноманітності. Ідея коеволюції обґрунтовує 
необхідність перебудови пріоритетів люди-
ни, їхньої узгодженості із можливостями 
природи [1; 4; 9; 12]. 

Отже, висуваємо гасло для сталого роз-
витку : «Збережемо біологічне і ландшафтне 
різноманіття, то воно збереже й нас». Це 
означає, що біосфері для відновлення, а сис-
темі «біосфера-суспільство» для збалансова-
ного (сталого) розвитку важливішими є мі-
льйони гектарів природних біомів лісів, сте-
пів, боліт, водних екосистем, ніж тільки ур-
боекосистеми (мегаполіси, тисяч кілометрів 
автотрас тощо) та штучні агроландшафти 
сільськогосподарських культур.  

Доказова наукова база еколого-
геохімічних розрахунків і прогнозів базуєть-
ся на таких міркуваннях. Біосфера негентро-
пійна і здатна до самоорганізації. Головними 
ознаками біосфери з позицій синергетики 
вважаємо: 1) неможливість установлення 
людством жорсткого контролю за системою 
та нав’язати їй шлях розвитку; 2) для систем, 
що самоорганізуються, існує декілька шляхів 
розвитку. 

З метою наукового прогнозування регу-
ляторних можливостей біосфери підтриму-
вати власний гомеостаз зробимо розрахунки, 
виходячи з того, що:  

1. Вік «зрілої» біосфери (близько 200 
млн років), хоча феномен життя існує на Зе-
млі майже 3,8 млрд років; рослини вийшли 
на суходіл 500 млн. років, що поклало поча-
ток утворюванню покладів вугілля зокрема.  

2. Вважаємо вік цивілізації у межах 10 
тис. років (Вавілон, Трипілля). Отже, за один 
рік людство використовує речовину, енергію 
та генетичну інформацію, яку біосфера на-
копичила за 20 тис. років. Якщо ж врахову-
вати надінтенсивний техногенез упродовж 
останніх 200 років, то за один рік ми спалю-
ємо, знищуємо, необоротно трансформуємо і 
забруднюємо стільки, скільки жива речовина 
створила майже за 1 млн років. Такий шале-
ний темп буде збільшуватися, оскільки насе-

лення планети у 2025 році передбачається на 
рівні 8,5–9.0 млрд [12, с. 209]. 

Будівництво майбутнього цивілізації за 
рахунок продуктів харчування з суходолу та 
водних ресурсів викликає сумнів, оскільки 
споживчий кошик планети термодинамічно 
розрахований природою на один мільярд 
людей, що узагальнено в документах Міжна-
родної конференції ООН з проблем довкілля 
(Ріо, 1992) [8]. У майбутньому тваринництво 
і рибальство не зможуть забезпечити людст-
во їжею (насамперед білком) з об’єктивних 
причин: 1) існує екологічне правило Лінде-
мана: тільки 10% енергії переходить з одного 
рівня трофічної піраміди на вищий, що є на-
слідком другого закону термодинаміки [9]; 
2) площа океану майже у 2,5 рази більша за 
площу суші, проте морські екосистеми фік-
сують сумарну сонячну енергію у двічі менш 
ефективно, ніж суходіл. Саме тому людство 
повинно перейти до авторофності (за В.І. 
Вернадським) [1]. Сьогодні це вирощування 
адаптованих до несприятливих умов середо-
вища рослин, одержання з них калорійних, з 
високим вмістом протеїну продуктів. Але 
головне, – людина приречена спускатися 
вниз харчовим ланцюгом, зокрема до спожи-
вання білків сої, а не втрачати 90% енергії 
їжі на годівлю тварин [11]. 

Останні десятиліття вченими активно об-
говорюються два погляди на подолання еко-
логічної кризи [2; 4; 5; 6; 9; 10-14]. По-
перше, це ідея біологічної стабілізації навко-
лишнього середовища – за умови збереження 
біологічного і ландшафтного різноманіття 
планети в достатньому для забезпечення ста-
більності природи обсязі вони в змозі повер-
нути біосфері її стабільність. Підставою для 
життєздатності ідеї є твердження про те, що 
на Землі ще збереглися екосистеми, які не 
зазнали антропогенного тиску: в Росії близь-
ко 41% території, Канаді – 65, Австралії – 33, 
Бразилії – 28, Китаї – 20, в Алжирі – 64%. 
Іншими словами, біота має резерви для збе-
реження та самовідтворення. Тож завдання 
цивілізації – за будь-яких обставин не допус-
тити руйнації таких центрів стабільності біо-
сфери; зберігати біологічне та ландшафтне 
різноманіття шляхом формування біосфер-
них заповідників, екомережі, розвитку запо-
відної справи, а також переходу на викорис-
тання переважно відновлювальних ресурсів 
(енергії Сонця, вітру, хвиль, тепла Землі то-
що). Вчені пропонують дотримуватись кон-
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цепції природної «золотої середини», яка пе-
редбачає обов’язкове співвідношення між 
культурними й натуральними ландшафтами 
на рівні 68% і 32% відповідно [3; 18-20]. 
Встановлювати свою «золоту середину» на 
думку вчених безперспективно. 

По-друге, ідея «входження» людства у 
природні колообіги. Підставою є протилежне 
твердження, що біота планети вже не має 
резервів, усі екосистеми прямо або опосере-
дковано деградовані (зменшене біологічне і 
ландшафтне різноманітття, змінений видо-
вий склад екосистем, кліматичні умови то-
що). Доцільним є раціональне споживання 
людством природних ресурсів з метою про-
довження терміну їхнього використання, ви-
ховання в підростаючого покоління береж-
ливого ставлення до природного середови-
ща. На нашу думку, на часі, – поєднати ці 
два напрями на підставі коеволюційної пара-
дигми збалансованого соціально-економіч-
ного розвитку системи «суспільство-біосфе-
ра». Варто перенести акценти із «захисту 
природи» на регулювання штучного середо-
вища. Для цього необхідно створити: 1) між-
народний орган управління станом довкілля і 
процесами сталого розвитку на планеті з від-
повідними організаційно-фінансовими, кон-
трольними і правовими функціями; 2) між-
народний центр моніторингу, світові мережі 
моніторингових станцій, полігонів, регіона-
льних і національних центрів моніторингу 
(для контролю за станом «реанімації» біос-
фери), міжнародних стандартних індикаторів 
стану довкілля і сталого розвитку.  

Екомережа, біотичне і ландшафтне 
 різноманіття як необхідна умова  
для забезпечення сталого розвитку 
Екомережа – система біотопів (ділянок з 

біоценозами), що пов’язані у просторі на мі-
сцевому, регіональному чи інших рівнях, має 
правовий статус і відновлює біогеоценотич-
ний покрив території [12].  

Теорія і практика створеня екомережі ба-
зується на здатності природних екосистем до 
саморегуляції, адаптивного самовідновлення 
та розвитку, що разом підтримує гомеостаз 
екосистеми. Це забезпечує виключно автот-
рофний блок системи, який здатний вироб-
ляти органічну речовину для біорізноманіття 
консументів усіх інших рівнів (враховуючи 
людину). Загальною тенденцією у концепту-
альному підході до екомережі є намагання 

створити оптимальну соціально-природну 
систему, котра вирішувала б як проблеми 
збереження існуючих таксонів біоти, так і 
надавала б комплекс послуг населенню (со-
ціальних, економічних, естетичних, оздоров-
чих та ін.). 

У біогеценотичному плані формування 
екомережі сприяє поліпшенню екологічного 
стану регіону, що проявляється у стабілізації 
гідрологічного режиму, припиненні ерозії, 
зменшенні забруднення, поліпшенню ґрун-
тів, збереженні відновлювальних ресурсів, 
підтримці балансу природних процесів. 

Фундаментальність ідеї екомережі, як і 
ролі біорізноманіття, полягає у забезпеченні 
чи відновленні біогеохімічних циклів на рів-
ні біогеоценозів, біомів і біосфери. Річ у тім, 
що природний каркас території підтримують 
компоненти біогеценотичного покриву, які 
забезпечують трансформації сонячної енергії 
в енергію хімічних зв’язків органічних спо-
лук, стабільність колообігів біогенних еле-
ментів, гомеостаз біосфери та її ієрархічних 
елементів [2; 4; 10; 12]. 

Головні нитки екомережі – екокоридори 
– відносно нерозривні смуги та масиви при-
родних біотопів (збережених чи ренатуралі-
зованих). Такі «нитки» (природні коридори), 
«ядра» і «вузли» (місця перетину природних 
коридорів), повинні бути захищені буферни-
ми ділянками (існуючими, відновленими чи 
створеними). Ширина екокоридору залежить 
від статусу екомережі, і може бути від десят-
ків метрів (на локальному рівні) до кіломет-
рів (на національному чи загальноєвропейсь-
кому). 

Отже, для припинення руйнівних проце-
сів і досягнення екологічної рівноваги необ-
хідно максимально відновити природний ка-
ркас території України шляхом нарощування 
площі екомережі та відновлених (оздоровле-
них) ландшафтів. До загальної схеми екоме-
режі України мають входити [4; 12] : 

1) природні регіони, в яких зосереджено 
існуючі чи будуть створюватися нові об’єкти 
природно-заповідного фонду (Азовський, 
Донецько-Приазовський, Західно-Поліський, 
Карпатський, Кримський гірський, Нижньо-
дністровський, Нижньодунайський, Подільс-
кий, Придонецький, Середньодніпровський, 
Східний Поліський, Таврійський, Централь-
ний Поліський, Чорноморський); 

2) основні комунікаційні елементи 
національної екомережі, серед яких:  а) еко-
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коридори за географічною широтою (забез-
печують природні зв’язки зонального харак-
теру) – Поліський (зона лісів), Галицько-
Слобожанський (зона лісостепу), Південно-
український (зона степів), Прибережно-
морський (прибережна морська смуга Азов-
ського і Чорного морів); б) меридіанальні 
природні коридори (об’єднують водні та за-
плавні ландшафти у просторі долин великих 
річок) – Дніпровський (долина річки 
Дніпра), Дністровський (долина річки 
Дністер), Бузький (долини річок Західного і 
Південного Бугу), Сіверсько-Донецький (до-
лина річки Сіверський Донець).  

При формуванні екомережі чільне місце 
відводиться її ядру – заповідним об’єктам, 
що мають різне значення і статус. Найвищий 
статус мають транскордонні біосферні резе-
рвати (ТБР), які за програмою ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера» отримують сертифікат 
заповідника або парку (національного чи ре-
гіонального) із відповідним режимом охоро-
ни і правовим захистом.  

Формування екомережі реально поліп-
шить стан біогеценозів України за рахунок: 
стабілізації гідрологічного режиму (захисту 
поверхневих і підземних вод), припинення 
ерозії, поліпшення грунтів, збереження від-
новлювальних ресурсів, підтримки балансу 
природних процесів, забезпечення природ-
них шляхів міграції та поширення видів біо-
ти, зменшення забруднення приземного ша-
ру атмосфери. Водночас можна очікувати 
позитивні зміни соціально-економічного 
плану: збереження історичної спадщини та 
розвитку традиційно невиснажливих форм 
господарювання (бджільництво, риборозве-
дення, натуральне пасовищне скотарство, 
садівництво); оптимізацію співвідношення 
площ різного використання та їхнього тери-
торіального розміщення в екологічному кон-
тексті; створення комфортних для здоров’я 
умов проживання. 

Висновок. Коеволюційна парадигма є 
теоретико-методологічним обґрунтуванням 
можливості сталого розвитку системи «біос-
фера-суспільство» шляхом формування біо-
сферних заповідників, екомережі, розвитку 
заповідної справи, а також переходу на ви-
користання переважно відновлювальних ре-
сурсів (енергії Сонця, вітру, хвиль, тепла Зе-
млі). Суспільству важливо встигнути усвідо-
мити, що зменшення природного ландшафт-
ного і біотичного різноманіття до гранично-

го буферного значення позбавляє стійкості 
середовище існування, яке не може бути від-
новлено тільки за рахунок створення очис-
них споруд, переходу до маловідходного ви-
робництва чи органічного землеробства.  

Доцільно дотримуватися концепції при-
родної «золотої середини», яка передбачає 
обов’язкове співвідношення між культурни-
ми й натуральними ландшафтами планети на 
рівні 62% і 38% відповідно.  

Людство повинно перейти до авторофно-
сті. Сьогодні це вирощування адаптованих 
до несприятливих умов середовища рослин, 
одержання з них калорійних, з високим вміс-
том протеїну продуктів. Але головне, – лю-
дина приречена спускатися вниз харчовим 
ланцюгом, зокрема до споживання білків сої, 
а не втрачати 90% енергії їжі на годівлю тва-
рин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ  
У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ XIX – ПЕРША ПОЛОВИНА XX СТ.)  
В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (частина I)  

 
Р. А. Наконечний, А. Д. Копитко  
Львівський національний аграрний університет 
E-mail: kaf_filosofiilnau@ukr.net 
 
У статті аналізуються дослідження вітчизняних дослідників (істориків, економістів, фахівців з 

питань соціальних комунікацій ) С. Д. Гелея, Л. А. Реви-Родіонової, О. С. Вербової, Б. Іваницької та 
інших науковців, котрі вивчають проблеми розвитку громадської агрономії, кооперації, аграрної осві-
ти і шкільництва в Східній Галичині в кінці XIX – в першій половині XX ст.  

В центрі уваги вітчизняних дослідників передовсім перебувають інституційні форми організації 
аграрної освіти та шкільництва, особливості їх розвитку в несприятливих для українців соціально-
політичних, економічних та культурних умовах. Значна увага також приділяється вивченню ролі 
української інтелігенції в розбудові національного економічного, наукового та освітнього середовищ. 
Провідним організаторам, дослідникам та натхненникам цього процесу (Є. Храпливий, К. Паньківсь-
кий, І.Витанович) присвячені спеціально дисертаційні, монографічні дослідження, а також ґрунтовні 
розвідки вітчизняних науковців Н. Лубкович, О. С. Вербової, С. Д. Гелея.  

В статті акцентовано увагу на визначальних щодо розглядуваного питання методологічних пози-
ціях дослідників. Розкривається їхнє розуміння причин інституалізації української аграрної освіти та 
шкільництва в Східній Галичині та її вагомості у зростанні матеріального добробуту населення краю 
і його фахового, освітнього та культурного цензу. Представлено позиції тих дослідників котрі розг-
лядають проблему становлення аграрної освіти та шкільництва в більш ширшому контексті: культур-
ному, економічному, соціальному, національному (Л. Родіонова, О. Вербова, Б. Іваницька, С. Гелей, 
Р. Пастушенко, Н. Коростіль, Л. Драгомирецька).  

Ключові слова: аграрна освіта, аграрне шкільництво, суспільна агрономія, кооперація, Східна 
Галичина, вітчизняна історіографія. 
 
STUDY OF THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AGRARIAN 
EDUCATION IN THE EASTERN HALYCHYNA (END OF THE 19TH – THE FIRST 
HALF OF THE 20TH CENTURY) IN THE MODERN NATIONAL HISTORIOGRAPHY 
(part 1) 
 

R. A. Nakonechnyi, A. D. Kopytko 
Lviv National Agrarian University town Dubliany, Ukraine 
E-mail: kaf_filosofiilnau@ukr.net 

 
The research describes methodological approaches to comprehension of the objective and tasks of the 

performance of “Prosvita” and “Soiuz ukraiinok” in development of Ukrainian agrarian education and 
schooling. The article analyzes researches, which are dedicated to the study of importance of public 
organizations for improvement of economic culture of children and adults, organization of professional 
schooling in Halychyna at the beginning of the 20th century, and for creation of the system of continuous 
agricultural education (professional courses, agronomy schools). In particular, special attention is paid to the 
role of such important educational institution as “Khliborobskyi Vyshkil Molodi”. The work also presents 
results of scientific searches of some researchers, dedicated to the problem of performance of specialized 
agricultural schools in Halychyna.  

The scientific researches place greater focus on the problem of public agronomy in social and economic 
life of Ukrainians generally and its importance in creation of the system of Ukrainian agrarian education and 
schooling in particular. One should stress the diverse forms and methods of performance of the society 
“Silskyi hospodar”, which is the object of researches by L. Rodionova.  

The article pays considerable attention to such direction as performance of Ukrainian agrarian education 
and schooling in the context of relationships between the national and agrarian issues in the Eastern 
Halychyna in the period of 1919-1939. The study underlines a low professional level of agrarian educational 
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training of Ukrainian peasants and investigates its objective and subjective factors. The authors of the article 
analyze problems of establishment of agrarian education and spreading of agrarian knowledge in their 
relations with the Ukrainian nationalistic movement in the Eastern Halychyna. The issues are described in 
the works of L. Drahomyretska.  

Key words: agrarian education, agrarian schooling, social agronomy, national revival, cooperation, 
Eastern Halychyna, national historiography.  

 
Постановка проблеми. Вивчення стану 

розвитку української аграрної освіти та шкі-
льництва періоду кінця XIX – першої поло-
вини XX ст. в Східній Галичини в політико-
правових та соціально-економічних умовах, 
несприятливих в цілому для їх нормального, 
повноцінного розвитку, відповідного запи-
там доби, дозволяє багато в чому розуміти ті 
перешкоди, що виникли перед ними в сучас-
ну нам епоху, коли відбувається суперечли-
вий процес становлення державності і гро-
мадянського суспільства в Україні. Це одне з 
провідних завдань новітньої вітчизняної іс-
торичної науки. Важливо також осмислити її 
напрацювання, аби осягнути сенс цих пошу-
ків та методологічні підстави осмислення 
дослідниками тих процесів, що мали місце в 
українській сільськогосподарській освіті та 
шкільництві 80-120 років тому, передовсім її 
досягнень та втрат, а також розуміння її зна-
чення в контексті суспільно-економічного, 
суспільно-політичного та культурного, зок-
рема, духовного життя українців загалом. 
Відрив у вивченні сутності аграрної освіти 
від вказаних моментів веде до неправильних 
висновків при проведенні досліджень даної 
проблематики. Адже не лише зовнішні чин-
ники, але й внутрішні (соціальна структура 
українського соціуму, рівень свідомості та 
самоорганізації різних його верств, їх спів-
відношення та можливості вирішення актуа-
льних для прогресу суспільства питань, фо-
рми і характер діяльності провідних пред-
ставників соціуму тощо ) суттєво впливали 
на стан освіти і науки, відповідних запитам і 
культурі такого суспільства в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Стан розвитку української аграрної осві-
ти та шкільництва наприкінці XIX – в пер-
шій половині XX ст. викликав зацікавлення 
та спробу первинного осмислення вже як у 
безпосередніх учасників процесу відроджен-
ня національного, соціально-економічного та 
культурного життя українців в Східній Га-
личині (М. Боровський, І. Витанович, А. 
Жук, А.Качор, Д. Коренець та ін.) (Kopytko, 
2016). Зі здобуттям державної незалежності в 

1991 р. виникла можливість вільно та 
об’єктивно вивчати історію освітніх процесів 
в українському суспільстві на території Схі-
дної Галичини та Волині. Серед них можна 
виокремити праці Г. Білавич (Bilavich, 2013a; 
Bilavich, 2013b; Bilavich & Savchuk, 1999; 
Bilavich & Savchuk, 2014), Б. Савчука (Sav-
chuk, 1999), Л. Родіонової (Rodionova, 1999a; 
Rodionova,1999b; Rodionova, 2001), О. Вер-
бової (Verbova, 2005a; Verbova, 2005b), 
Б. Іваницької (Ivanitska, 2014; Ivanitska, 
2015), С. Гелея і Р. Пастушенка (Gelei, 2009; 
Gelei, 2010; Gelei & Pastushenko, 1996; Gelei 
& Pastushenko, 2010), Н. Лубкович (Заяць) 
(Lubkovich, 2012; Zayatsʹ, 2007), Г. Субтель-
ної (Subtelna, 2014), Л.Кишакевич (Kisha-
kevich, 2013), В.Виздрик (Vyzdryk, 2011), 
З. В. Бродик (Brodyk, 2013), Г. Шайнер 
(Shayner, 2008; Shayner, 2012; Shayner, 2015), 
О.В. Шевченко (Shevchenko, 2016). У них 
аналізуються роль товариств "Галицько-
Руська Матиця", "Рідна школа", "Сільський 
господар", "Просвіта" у розбудові націона-
льного освітнього простору, в тому числі і в 
аграрній сфері, роль друкованих видань та 
часописів у формуванні аграрних знань і ви-
ховання навичок ефективного господарю-
вання та зростанні культурного рівня україн-
ського селянства, діяльності в царині аграр-
ної науки та освіти І. Витановича (1899-
1973), Є.Храпливого (1898 – 1949), К. Пань-
ківського (1855-1915), Т. Войнаровського 
(1856-1938) та інших відомих діячів громад-
ської агрономії і кооперації. Культурно-
освітній діяльності української кооперації в 
селі присвячена праця М. Сеньківа (Sen'kiv, 
2009). Проблеми формування економічної 
освіти в українському соціально-етнічному 
середовищі в Західній Україні перебувають в 
центрі уваги дослідників Л. М. Потапюк, 
І. П. Потапюк (Potapyuk & Potapyuk; 2015; 
Potapyuk & Potapyuk, 2017). Вагомість агра-
рного питання в українській громадсько-
політичній думці між Першою та Другою 
світовою війнами досліджує А. В. Крюков 
(Kryukov, 2014). Різні аспекти розвитку укра-
їнської економічної освіти наприкінці XIX – 
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в першій половині XX ст. досліджує 
З. В. Гіптерс (Gipters, 2011; Gipters, 2012a; 
Gipters, 2012b). Стан дослідження та методо-
логічні підходи щодо вивчення господарсь-
кого та кооперативного руху спеціально ви-
вчає В. Футала (Futala, 2011).  

Натомість автори статті поставили собі за 
мету проаналізувати ряд сучасних дослі-
джень з проблематики аграрної освіти та 
шкільництва Східної Галичини розглядува-
ного періоду, тим самим проілюструвавши 
спектр проблематики, якою займаються су-
часні вітчизняні дослідники та розуміння 
ними визначальних проблем у їх розвитку.  

Постановка завдання. У статті автори 
окреслили собі за мету висвітлити розуміння 
сучасною вітчизняною історіографією ролі 
соціальних інституцій та особистості пред-
ставників національної еліти у розбудові аг-
рарної освіти й шкільництва Східної Гали-
чини як невід’ємного компонента відро-
дження національного господарського та ду-
ховно-культурного життя українського села 
– основи для майбутньої побудови власної 
держави.  

Виклад основного матеріалу. Початки 
українського національного відродження в 
Західній Україні припадають на 50-60-і рр. 
XIX ст. Першою організацією, котра поста-
вила собі за завдання розбудувати українсь-
ку національну освіту та шкільництво в Схі-
дній Галичині, в тому числі і аграрну, була 
"Просвіта". Найбільше піднесення в її діяль-
ності припадає на 90-і рр. XIX ст. і на перше 
десятиріччя XX ст. Вивченню її внеску у ро-
збудову сільськогосподарського шкільницт-
ва в окреслений період присвячена стаття 
доцента Львівського національного аграрно-
го університету Пилипа Дяченка. Він відзна-
чає комплексний характер заходів в даній 
царині з боку досліджуваної організації: 
"Діючи методами громадської агрономії, те-
оретичного і практичного навчання, переко-
нання і виховання, це товариство будило ін-
терес селян до господарювання по-новому" 
(Dyachenko, 2010, p.28). Дослідник підкрес-
лює внесок "Просвіти" в розбудову фахової 
аграрної освіти і відхід від аматорства, яке 
мало місце на початках діяльності представ-
ників даної організації. Відзначено внесок у 
цей процес В. Короля, А. Гарасевича, С. Ку-
зика (Dyachenko, 2010., p.29). Органічно до-
повнив та суттєво розвинув цю практику 
"Просвіти" новий суб’єкт в процесі розбудо-

ви аграрної освіти та шкільництва – товарис-
тво "Сільський господар". П. П. Дяченко 
ілюструє конкретними фактами внесок 
"Просвіти" та "Сільського господаря" у фі-
нансову підтримку українців-студентів, що 
навчались в вищих сільськогосподарських 
школах у Дублянах під Львовом, Кракові та 
Відні, в створення українських сільськогос-
подарських шкіл (в тому числі жіночих), що 
ставало підґрунтям для формування власних 
національних кадрів для сільського госпо-
дарства (Dyachenko, 2010., p. 29-30). Значне 
місце в статті займає висвітлення роботи 
"Сільського господаря" в 20-30-х рр. XX ст. 
на ниві розбудови української сільськогос-
подарської освіти та шкільництва в несприя-
тливих соціально-політичних та правових 
умовах Другої Речі Посполитої. Підкресле-
но, що завдяки зусиллям "Сільського госпо-
даря" та інших українських організацій, що 
працювали на методологічних засадах гро-
мадської агрономії, вдалось підготувати ряд 
фахівців високого рівня, що вели господарс-
тво на наукових засадах. Але в цілому осно-
вна маса українського селянства так і зали-
шилась малограмотною або й взагалі неосві-
ченою, що приносило суттєву шкоду повно-
цінному розвитку села загалом та сільського 
господарства зокрема. Основною причиною 
такого стану автор вбачає матеріальну бід-
ність українського селянства (Dyachenko, 
2010., p. 31).  

Спеціально присвячена стаття "Розвиток 
неперервної сільськогосподарської освіти в 
Галичині на початку XX ст." науковців та 
педагогів – представників Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника 
Галини Білавич та Бориса Савчука розкрит-
тю ролі українських громадських товариств 
у підвищенні господарської культури дітей і 
дорослих, організації фахового шкільництва 
в Галичині на початку ХХ ст., створенні сис-
теми неперервної сільськогосподарської 
освіти (фахових курсів, агрономічних шкіл). 
Дослідники відзначають, що одна з провід-
них причин кризового стану у розвитку укра-
їнського села та його економіки як нині, так і 
в минулому, є захована "в інерційності мис-
лення і поведінки селян у розв’язанні про-
блем самозабезпечення, працевлаштування; 
слабкості місцевого самоврядування; низь-
кому рівні інформаційно-просвітницької дія-
льності, господарсько-економічного дорад-
ництва, спрямованого на підвищення госпо-
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дарської культури людей" (Bilavich & 
Savchuk, 2014, p.32). Саме внесок українсь-
ких громадських товариств полягає, на дум-
ку зазначених авторів, у створенні системи 
неперервної сільськогосподарської освіти, 
котра мала на меті "навчити селян раціона-
льного ведення домашнього господарства, 
підвищення господарської культури україн-
ців, формування “добрих господарів”, націо-
нально свідомих громадян майбутньої украї-
нської держави, підвищення загальної куль-
тури людей, поліпшення їхнього побуту, 
економічне піднесення селянства" (Bilavich 
& Savchuk, 2014, p.33). Дослідники аналізу-
ють такі форми господарсько-економічного 
просвітництва українських громадських то-
вариств та кооперації як віча, лекційна робо-
та. Складовими системи неперервної сільсь-
когосподарської освіти визначаються різно-
манітні курси та професійні школи, де здійс-
нювалась підготовка фахівців різного рівня. 
Зокрема, висвітлюються курси, створювані 
товариством "Рідна школа" (Bilavich & 
Savchuk, 2014, p.33). Вагоме місце в системі 
неперервної сільськогосподарської освіти, 
підкреслюють науковці, виконували створю-
вані регулярні курси тривалістю в 3-6 міся-
ців, ремісничі школи, гуртки, ремісничі це-
хи, які здобули особливого поширення в гір-
ських та передгірських районах, сприяючи 
відродженню та піднесенню народних про-
мислів і ремесел, зберігаючи тяглість тради-
цій (Bilavich & Savchuk, 2014, p.34). Суттєву 
методологічну роль у розбудові системи аг-
рарної освіти та шкільництва, на думку авто-
рів статті, виконали рішення Першого педа-
гогічного конгресу у Львові (1935), визначи-
вши розбудову хліборобського шкільництва 
"необхідну умову піднесення культурного й 
господарського рівня нашого села, як основи 
нації – селянства" (Bilavich & Savchuk, 2014, 
p.34). Товариства "Рідна школа" та "Сільсь-
кий господар" активно взялись за реалізацію 
визначених конгресом завдань. Особливо 
наголошується на результативності праці 
товариства "Сільський господар" у створенні 
унікальної для тогочасної Галичини форми 
аграрної освіти та шкільництва як Хлібороб-
ський Вишкіл Молоді (ХВМ), котрий пред-
ставляв собою мережу масової господарсько-
економічної освіти та фахової підготовки у 
вигляді гуртків. Це було наближенням вітчи-
зняної аграрної освіти до передових євро-
пейських зразків (Bilavich & Savchuk, 2014, 

p.34). Водночас наголошується на існуванні і 
такої форми фахової освіти як курси для під-
готовки кадрів, що в подальшому могли за-
безпечувати повноцінне функціонування са-
мої системи сільськогосподарської освіти. 
До неї, зокрема долучилось товариство 
"Центросоюз", організувавши такий курс для 
кооперативних працівників у Ворохті в сер-
пні 1938 р. (Bilavich & Savchuk, 2014, p.34).  

Не обминули увагою дослідники і внесок 
українських жіночих організацій, передовсім 
"Союзу українок" у процес розбудови систе-
ми сільськогосподарської освіти. Підкреслю-
ється тісна співпраця "Союзу українок" з то-
вариством "Сільський господар" та коопера-
тивними установами з метою піднесення за-
гальної господарської культури українського 
жіноцтва. Результатом просвітницької робо-
ти, на переконання авторів, було те, що 12, 9 
% всіх членів"Союзу українок" (бл. 55 тис. 
чол.) були залучені в українському коопера-
тивному русі. Відзначено роль у цьому про-
цесі створюваних у 30-х рр. XX ст. товарист-
вом різноманітних господарських курсів для 
жінок (Bilavich & Savchuk, 2014, p.34).  

Значне місце у підготовці фахівців для 
сільського господарства виконували також 
спеціалізовані сільськогосподарські школи, 
створювані в Східній Галичині ще на самому 
початку XX ст. У статті дослідники спеціа-
льно звертаються до аналізу діяльності шкіл 
в с. Милованні Тлумацького повіту (зоргані-
зована товариством "Просвіта" ще в 1908 р.) 
і Старокосівської (створена в 1942 р.). Підк-
реслюється, що тільки належний матеріаль-
но-технічний стан та наявність фахових кад-
рів, продуманість організації та форм на-
вчання були визначальними умовами їх ус-
пішного функціонування, вабили до них мо-
лодь не лише з довколишніх сіл та містечок, 
але й з Волині, Холмщини, Полісся (як свід-
чить історія школи в Милованні). Меценати, 
а також матеріальна підтримка з боку громад 
сприяли більш-менш стабільному матеріаль-
ному стану та навчальній базі згаданих шкіл 
навіть в умовах, несприятливих для розвитку 
української освіти загалом (Bilavich & 
Savchuk, 2014, p.34-35). 

Розкриттю місця громадської агрономії у 
формуванні аграрної освіти в Західній Укра-
їні приділяє увагу дослідниця Оксана Пали-
люлько. Вона відзначає значимість підготов-
лених фахівців (наприклад, Ю. Павликовсь-
кого, Є. Храпливого, А. Романенка), котрі до 
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того ж володіли яскравими лідерськими яко-
стями, у розбудові соціального, культурного 
та економічного життя українського села в 
умовах чужоземного панування. Зокрема, 
характеризуються основні аспекти розроб-
люваної ними програми соціально-економіч-
ної відбудови українського села, покликаної 
сформувати заможного, національно свідо-
мого господаря. Підкреслюється вагомість в 
цьому процесі громадської агрономії, котра 
допомагала селянам оволодіти методологією 
та методикою організації ефективної управ-
лінської та економічної діяльності, навчаю-
чись взаємодіяти між собою (Palilul'ko, 2010, 
p.102-103). Автор окреслює ті якості, котрі 
були необхідні українському селянину для 
побудови повноцінного національного, соці-
ального та економічного життя: свідома ор-
ганізованість і творча господарська ініціати-
ва, самодіяльність хліборобського населення 
(самодопомога, самоосвіта, самовиховання, 
самоуправління), на які власне акцентували 
увагу представники громадської агрономії, 
апелюючи до широкого загалу селянства. 
Дослідниця наголошує, що програма діяль-
ності громадської агрономії передбачала за-
лучення широкого кола організацій та коор-
динації їх зусиль до вирішення завдань від-
будови українського села: власне організацій 
– представників громадської агрономії (пе-
редовсім товариства "Сільський господар"), 
української кооперації, просвітніх і молоді-
жних товариств, політичних партій. Проана-
лізована автором даного дослідження праця 
Є. Храпливого "За хліборобську справу. Про 
те, як основувати кружки та філії "Сільсько-
го господаря" та як в них працювати" (Львів, 
1932), у якій визначаються завдання, методи 
і форми аграрної освіти серед українського 
селянства, котрі б дозволили культивувати 
не лише теоретичні, але й практичні знання 
та формувати відповідну поведінку, спрямо-
вану на успіх (Palilul'ko, 2010, p.103-104).  

Значний внесок у вивчення ролі товарис-
тва "Сільський господар" в процес розбудови 
аграрної освіти та шкільництва між Першою 
та Другою світовою війнами зробила дослід-
ниця Лариса Родіонова, автор дисертаційно-
го дослідження "Роль товариства "Сільський 
Господар у розвитку сільського господарства 
західноукраїнських земель (20–30-і роки)". 
Вона окреслює так основні завдання товари-
ства в даній царині: "Агрономи товариства 
вважали своїм завданням допомагати україн-

ській молоді отримати ґрунтовну фахову 
освіту: пропагували її важливість і необхід-
ність; організовували навчання у власних 
школах товариства, сприяли школам Просві-
ти, Рідної школи, Маслосоюзу; добивалося 
утворення державних закладів з українською 
мовою навчання" (Rodionova, 2001, p.106). 
Наукові пошуки дослідниці спонукали зро-
бити її висновок, що товариство шукало в 
міжвоєнний період "різні шляхи розв’язання 
завдання підготовки кваліфікованих спеціа-
лістів з практичними навичками господарю-
вання в умовах ринкових відносин" (Rodi-
onova, 2001, p.114). Товариство, на переко-
нання Л. Родіонової, реалізовувало свої за-
вдання в царині освіти і шкільництва на ос-
нові власної концепції їх розвитку (Rodi-
onova, 2001, p.115). Дослідженнями Л. Роді-
онової та інших науковців встановлено, що 
формами теоретичного навчання, пропоно-
ваними товариством, були позашкільна осві-
та, консультаційно-порадницька, видавнича 
діяльність, виставки, хліборобські свята. Во-
ни мали на меті популяризувати агрономічні 
знання та робити їх доступними для більшо-
сті зацікавлених. Натомість головними шля-
хами оволодіння знань для селян постали 
"самоосвіта і спільне кооперативне добуван-
ня знань через об’єднання у гуртках «Сіль-
ського господаря» " (Rodionova, 2001, p.137-
138).  

Окремих аспектів аграрної освіти торка-
ються дослідники Наталія Коростіль та Олег 
Малярчук, аналізуючи це питання в контекс-
ті взаємозв’язку національного та аграрного 
питання в Східній Галичині в період 1919-
1939 рр. Вони відзначають, що для того, щоб 
досягти піднесення національної свідомості 
українців та рівня їхніх знань, необхідно бу-
ло реалізовувати поставлені перед нацією 
завдання "через організацію господарських 
шкіл і різноманітних курсів, а по-друге, 
впровадити нові методи господарювання". 
Це досягалось, за їх спостереженнями, на 
основі пропаганди сільськогосподарських 
знань "шляхом видавництва літератури, пре-
си, організацією різноманітних курсів і без-
посереднім прикладом своїх членів" (Korostil 
& Malyarchuk, 2008, p.145). Автори окрес-
люють рівень сільськогосподарських знань 
українських селян як любительський. Вони 
брались до всього і не знали добре нічого. 
Український селянин "не знав досконало жо-
дної з цих галузей у світлі наукових вимог, 
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застосування нової техніки й прийомів праці, 
а навчався від своїх батьків". Натомість се-
ляни в розвинутих європейських країнах ве-
ли спеціалізоване господарство та володіли 
фаховими знаннями з тої чи іншої галузі 
сільського господарства, які вони отримува-
ли в спеціалізованих школах, на курсах, в 
процесі читання фахових книжок та часопи-
сів (Korostil & Malyarchuk, 2008, p.145). Рі-
вень аграрної освіти визнається дослідника-
ми в тогочасній Східній Галичині незадові-
льним: "Крім кількох українських сільсько-
господарських закладів (академії в Подєбра-
дах, шкіл у Милованню, Коршеві, Стрию), 
українські аграрії, в більшості, не надавали 
належної уваги освіті й науці. Наочним при-
кладом цього слугує тираж сільськогоспо-
дарського “посібника” - часопису “Сільський 
Господар” чисельністю одинадцять тисяч 
примірників (ціна передплати на рік 3 зло-
тих, тобто дві курки, 15 кг зерна або 3 пачки 
тютюну). Тираж на півтора мільйона селян-
ських господарств у Східній Галичині, тобто 
один примірник умовно на 140 господарств, 
говорив сам за себе" (Korostil & Malyarchuk, 
2008, p.145). Така слабка підготовка в поєд-
нанні з антиукраїнськими заходами польсь-
кої влади, на переконання дослідників, ста-
новили вагому причину не сформованості 
національної економічної еліти в українсь-
кому середовищі: "Не потребує обґрунтувань 
безпосередня взаємозалежність нації від роз-
витку економічних відносин, виникнення 
буржуазії та власної еліти. Стверджуючи по-
хідність від економіки, розвитку ринку й 
провідної національно свідомої верстви, 
проведене дослідження засвідчує, що причи-
ни поневолення українців слід шукати в не-
сформованості національної буржуазії" 
(Korostil & Malyarchuk, 2008, p.143). Саме 
такий стан справ, за словами науковців, спо-
нукав українську молодь висувати радикаль-
ні вимоги та вимагати радикальних дій для 
відбудови української державності та вирі-
шення аграрного питання у програмних до-
кументах ОУН в 30-х рр. XX ст. (Korostil & 
Malyarchuk, 2008, p.147).  

Проблеми становлення аграрної освіти та 
поширення аграрних знань у їх зв’язку з 
українським націоналістичним рухом в Схі-
дній Галичині висвітлює також дослідниця 
Людмила Драгомирецька в статті "Проблеми 
кооперації в програмних документах і діяль-
ності організації українських націоналістів 

(1929-1939 рр.)". Вона наводить приклади 
діяльності представників ОУН по створенню 
“самоосвітніх гуртків” при молочарнях і фі-
ліях "Маслосоюзу" з метою зробити україн-
ських селян більш національно свідомими, 
закриття кооперативних курсів в с. Коршів 
Коломийського повіту Станіславського воє-
водства (грудень 1929 р.) через інформацію 
про поширення на них політичної та агіта-
ційної роботи в націоналістичному дусі 
(Dragomiretskaya, 2008, p.150). Науковець 
відзначає, що більшість українських полі-
тичних сил в Східній Галичині засуджували 
радикальні дії ОУН як такі, що давали підс-
таву для посилення репресій з боку польсь-
кої влади та розв’язували руки для вільних 
дій польським шовіністам. Автор наводить 
витяг з резолюції спільного засідання прези-
дії Українського національно-демократич-
ного об’єднання (УНДО) й Української пар-
ламентської репрезентації від 13 липня 1934 
p. щодо оцінки дій ОУН: "поведінка ОУН 
утруднює, а то й унеможливлює конструкти-
вну працю українським освітнім, господар-
ським і політичним організаціям, йде на руку 
польським екстремінаційним течіям у від-
ношенні до українського народу і веде націю 
на небезпечний шлях політики катастроф. 
Масове самовинищування людей, без ніякої 
користи для нації в теперішности та зі шко-
дою для неї у майбутности, поширення про-
вокації - отеє страшні жалюгідні наслідки 
діяльности ОУН" (Dragomiretskaya, 2008, 
p.151). Особливий акцент, відзначає дослід-
ниця, ОУН поставила на культурно-просвіт-
ницьку роботу та розбудову власної органі-
заційної мережі в системі української коопе-
рації в другій половині 30-х рр. XX ст. 
(Dragomiretskaya, 2008, p.152). Автор негати-
вно оцінює загалом наслідки діяльності ОУН 
для української кооперації. Прагнення збу-
рити націоналістичні настрої серед українсь-
кого громадянства – учасників кооператив-
ної освіти та виробничо-збутових кооперати-
вів не могли підкріплюватись політичною 
підтримкою нелегальної організації, якою 
була в тодішній Польщі ОУН. Українське 
селянство залишалось беззахисним щодо ре-
пресій з боку польських влади та шовіністи-
чних кіл (Dragomiretskaya, 2008, p.153).  
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СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
ЗИМОВОГО ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ У СХІДНИХ БЕСКИДАХ 
 

В. В. Снітинський, П. С. Гнатів, Н. Я. Лопотич 
Львівський національний аграрний університет 

 

Узагальнені багаторічні спостереження за кліматом у Східних Бескидах. Представлені власні дані 
щодо погодних умов. Проаналізовані особливості мезоклімату різних висотних поясів Сколівського і 
Турківського районів. Висвітлено привабливі особливості зимового сезону щодо організації відпочи-
нку і спорту. Описані кращі умови для проведення зимових спортивних змагань міжнародного рівня 
й обґрунтована придатність гірської Львівщини з урахуванням кліматичних показників для організа-
ції Зимової олімпіади.  

Ключові слова: клімат, волога, сніговий покрив, забруднення, зимова рекреація. 
 

SPORT-RECREATIONAL RESOURCES OF WINTER NATURAL ENVIRONMENT IN 
EASTERN DISEASES 

 
V. V. Snitinskyy, P. S. Hnativ, N. Ya. Lopotych 
Lviv National Agrarian University 
E-mail: lopotichn@ukr.net 

 
Generalized long-term climate observations in the Eastern Beskydy. Own weather data provided. The 

features of the mezoclimat of various high-rise zones of the Skole and Turka districts are analyzed. The 
attractive features of the winter season regarding the organization of recreation and sports are highlighted. 
The best conditions for conducting winter sports competitions of the international level are described and the 
suitability of the mountain Lviv region is justified, taking into account climatic indicators for the 
organization of the Winter Olympiad. 

Key words: climate, moisture, snow cover, pollution, winter recreation. 
 
 
Актуальність проблеми. Аналіз особли-

востей соціально-економічної бази розвитку 
рекреаційної сфери, оцінювання екоклімати-
чного потенціалу як ресурсу для розвитку 
рекреаційної сфери, характеристика коли-
вання актуальних погодних умов у гірській 
Львівщині як чинника планування рекреа-
ційних заходів – актуальне питання прогре-
сивного розвитку регіону. 

Агрокліматичні ресурси та природні умо-
ви туристичної діяльності, відпочинку і спо-
рту у гірській частині Львівщини – Східних 
Бескидах,специфічні й за низкою параметрів 
вигідно відрізняються від інших регіонів 
України [2]. Погодні умови сприяють не ли-
ше продуктивному лісовому господарюван-
ню (стовбурова й дров’яна деревина, недере-
вна продукція, мисливські трофеї тощо), ви-
сокій продуктивності лучних угідь (сіно й 
зелена маса) [3], а й забезпечують елемента-
рні можливості місцевого населення у виро-

щуванні для власного використання картоплі 
та найнеобхідніших овочів, а також фрукто-
вих садів. Проте, потенціал у сфері сільсько-
го господарства та людських ресурсів дозво-
ляє передбачати перспективу у повному са-
мобезбеченні регіону основною продоволь-
чою продукцією. Що може бути використана 
для процвітання туристично-рекреаційної 
сфери [8; 9]. 

Мета нашої роботи – обґрунтувати перс-
пективність зимового рекреаційно-туристич-
ного потенціалу природного довкілля гірсь-
кої частини Львівщини для реалізації найс-
міливіших планів у сфері спортивного життя 
України.  

Матеріали й методи. Східні Бескиди 
охоплюють ландшафти Верхньо-Дністров-
ських, Сколівських та Високих Бескидів [1]. 
За різними цільовими класифікаціями регіо-
нів вони знаходяться у фізико-географічній 
Карпатській країні (Зовнішні Карпати) [6], 
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Центральноєвропейській геоботанічній про-
вінції в околиці букових карпатських лісів 
[4], у Карпатському районі зони вертикаль-
ної кліматичної поясності [6], в умовно чис-
тому регіоні України [11; 10; 5]. Кліматичні 
умови вивчали як за звітами офіційних уста-
нов [12], і за власними метеоспостереження-
ми. Бескиди поділяють на два історико-
генезисні, фізико-географічні та соціально-
економічні регіони: Верхньо-Дністровські 
Бескиди і Сколівські Бескиди. 

Результати й обговорення. Мезоклімат 
Львівщини в її гірській місцевості у поєд-

нанні з мальовничими лісовими ландшафта-
ми надає всіх можливостей для проведення 
відпочинкових і спортивних заходів, у тому 
числі на найвищому світовому рівні. Сколів-
ський район останніми роками відрізняється 
лідерством з-поміж усіх районів Львівщини 
за кількістю (19 закладів) й потужністю (по-
над 22 ліжко-місць на 1000 осіб) санаторно-
курортних та оздоровчих закладів (табл. 1). 
У Турківському районі таких закладів було 
лише два і до 2012 року стало сім, а функці-
ональні можливості їх істотно поступалися 
седньообласним. 

 
Табл. 1. – Санаторно-курортні й оздоровчі заклади у 2000 (над рискою) й у 2012 (під рискою) роках 

Показник Од. вим. Сколівський р-н Турківський р-н Львівщина 
Санаторно-курортні й оздоровчі  
заклади од. 26/19 2/7 148/108 
Ліжко-місця у санаторно-курортних 
та оздоровчих закладах  од. 2024/1049 80/247 23878/18762 

Забезпеченість санаторно-курортними 
й оздоровчими закладами 

на 1 тис. 
осіб, од. 0,52/0,40 0,04/0,02 0,06/0,04 

Забезпеченість ліжками у санаторно- 
курортних та оздоровчих закладах 

на 1 тис 
осіб, од. 40,3/22,1 1,5/4,9 9,1/7,4 

Забезпеченість населення  
амбулаторно-поліклінічною  
допомогою, відвідувань за зміну 

на 10 тис. 
осіб 190/194 102/119 173/192 

 
У Східних Карпатах, як і загалом в Укра-

їні, істотно зменшився вплив промислових та 
комунальних інфраструктур на добру якість 
повітря в містах, у тому числі у м. Львів. На 
якість повітря переважно впливає оксид вуг-
лецю від автомобілів, оскільки його викиди і 

в теперішній час збільшуються (табл. 2). За 
інформацією Львівського центру гідромете-
орології, рівні вмісту діоксиду сірки, окису 
вуглецю, оксиду азоту та фториду водню не 
перевищують межі допустимого й повсюдно 
зменшилися за останні два роки.  

 
Табл. 2. – Динаміка якості повітря у гірському ландшафті порівняно з містом Львів, мг/м3 

Полютант Роки 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Міська зона (Львів) 
Оксид вуглецю 3,13 3,30 2,29 2,34 2,11 2,26 
Плюмбум 0,178 0,195 0,170 0,170 0,160 0,130 
Оксид сірки 0,043 0,041 0,039 0,032 0,029 0,019 
Оксид азоту 0,050 0,050 0,050 0,040 0,040 0,050 
Озон ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 

Гірські зони (Тисовець, Боржава) 
Оксид вуглецю 2,7 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 
Плюмбум 0,045 0,01 0,06 0,06 0,06 0,05 
Оксид сірки 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,002 
Оксид азоту 0,042 0,046 0,053 0,053 0,053 0,043 
Озон ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 

Аналізуючи динаміку якості повітря у 
гірському ландшафті міської зони Львова 
можна зробити висновки, що на якість повіт-

ря негативно впливає оксид вуглецю. Кіль-
кість викидів свинцю упродовж 2007-2008 
років зростає і лише починаючи від 2009 ро-
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ку кількість викидів почала зменшуватися. 
Постійно зменшується кількість викидів сір-
ки. Показники вмісту озону не перевищують 
допустиму норму. 

Порівнюючи динаміку якості повітря у 
гірському ландшафті (Тисовець, Боржава) з 
міською зоною Львова можна зробити на-
ступні висновки: в умовах міста активно зро-
стають кількість викидів вуглецю, зменшу-
ється кількість викидів свинцю, починаючи з 
2009 року показники оксидів азоту зроста-
ють. 

Дані Міністерства охорони навколишньо-
го середовища України вказують на те, що в 
Боржаві найвища якість повітря в Закарпат-
ській області. 

Кліматичні ресурси Українських Карпат 

географічно сприятливіші, а погодні умови 
комфортніші для проведення зимових спор-
тивних заходів порівняно з умовами прове-
дення багатьох попередніх олімпіад, зокрема 
в околицях Сочі (Російська Федерація). Уна-
слідок украй несприятливих природних умов 
на Зимовій Олімпіаді–2014 змагання неодно-
разово призупинялися через виникнення по-
годної ситуації, властивої для субтропічного 
клімату, та небезпечної для заняття багатьма 
видами гірськолижного спорту [7]. 

Основним чинником привабливості зи-
мового відпочинку в гірській Львівщині є 
наявність стійкого і тривалого снігового по-
криву. Наші спостереження 2011 і 2012 років 
[3] підтверджують, що сніжний період у ре-
гіоні стабільний (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Потужність снігового покриву впродовж холодного періоду 2011–2012 рр.  

за спостереженнями метеослужб міст Львова та Івано-Франківська, см. 
 
Від січня до квітня 2011 року максималь-

ний сніговий покрив як на Львівщині, так і 
на Івано-Франківщині, становив 18 см. Від 
листопада 2011 до квітня 2012 року товщина 
снігового покриву становила від 25 см на 
Львівщині і 33 см на Івано-Франківщині. Во-
сени 2012 року сніговий покрив на Львівщи-
ні був значно меншим, ніж у сусідній облас-
ті. 

Вітряність гірської місцевості – доволі 
важлива ознака комфортності мезоклімату. 
Найбільша швидкість вітру на Львівщині бу-
ває у другій половині зими і на початку вес-
ни (рис. 2). Найінтенсивніший вітер 2011 ро-
ку спостерігали у березні, коли відвідува-
ність Карпат туристами і рекреантами міні-
мальна (див. рис. 2). Водночас листопад-
січень – період найактивнішого зимового 
відпочинку – виявився помірно вітряним. 
Найспокійніші вітри у гірській частині Льві-
вщини й Івано-Франківщини відзначені у 
літні місяці, коли найактивніше відбувають-

ся відпочинкові мандрівки рекреантів. 
Важливим є аналіз погодної ситуації у 

зв’язку з потенційною участю Львова у про-
веденні зимових Олімпійських ігор 2020 ро-
ку. За даними ініціативної групи ОК України 
[13], у плановані дні проведення ігор серед-
ньобагаторічна мінімальна температура по-
вітря у Львові становить –19,8°С о 21 год. 
доби. У Тисовці, що на Сколівщині, вона 
найнижчою буває зранку о 9 год., в середині 
дня в середньому за багато років становить –
2,3°С (табл. 3). 

Вітряність упродовж дня сильнішою бу-
ває у Тисовці, у Боржаві вітру практично не 
має. 

У період холодного сезону у Карпатах 
випадає від 173 мм (Боржава) до 186 мм (Ти-
совець) опадів (табл. 4). У період з початку 
до середини лютого випадає 9-11 мм опадів. 
Глибина снігу у цей період може становити 
від 1 до 100 см, а в середньому у Боржаві 60 
см, у Тисовці 31,3 см. 
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Рис. 2. Динаміка швидкості вітру впродовж 2011-
2012 рр. за спостереженнями метеослужб Львова 

та Івано-Франківська [3], м/с. 
 

Висновок. Мезоклімат Львівщини в її 
гірській місцевості у поєднанні з мальовни-
чими лісовими ландшафтами надає всіх мо-
жливостей для проведення відпочинкових і 
спортивних заходів, у тому числі на найви-
щому світовому рівні. Кліматичні ресурси 
Українських Карпат географічно сприятли-
віші, погодні умови комфортніші, а спортив-
но-рекреаційна інфраструктура значно біль-
ше розвинута для проведення зимових спор-
тивних заходів порівняно з іншими районами 
Львівщини, а також умовами проведення ни-
зки попередніх олімпіад. 
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Табл. 3. – Денна динаміка температури, вологості,  
вітряності упродовж олімпійських змагань (перша половина лютого) 

Година 
доби 

Температура ( С) Вологість Вітер 
Мін. Макс. Cередня Мін. Макс. Cередня напрям cила 

Місто Львів – 319 м. над р.м. 
9:00 –14,8 9,9 –2,3 34 98 80 w 3,3 
12:00 –12,4 14,1 0,1 28 100 71 w 3,8 
15:00 –12,1 12,3 0,3 27 100 72 w 3,4 
18:00 –15,0 9,7 –2,1 30 100 80 w 2,7 
21:00 –19,8 9,8 –3,0 44 98 84 w 2,6 

Рекреаційна зона Боржава – 730-1598 м. над р.м. 
9:00 –17,4 7,9 –2,2 41 100 81 w 1,0 
12:00 –10,4 12,9 0,6 32 100 69 w 1,7 
15:00 –12,0 11,6 0,1 25 100 70 w 1,4 
18:00 –13,2 6,4 –1,9 47 100 80 w 1,3 
21:00 –17,0 5,4 –3,1 51 100 86 w 1,0 

Рекреаційна зона Тисовець – 1020-1123 м. над р.м. 
9:00 –19,6 7,2 –4,5 38 100 85 w 3,9 
12:00 –16,3 8,7 –2,3 33 98 81 w 4,1 
15:00 –16,7 7,4 –3,5 38 99 83 w 4,0 
18:00 –19,0 5,1 –4,9 53 99 88 w 3,7 
21:00 –22,2 4,0 –5,6 51 100 90 w 3,8 
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Табл. 4. – Опади, туман, і глибина снігу у рекреаційних зонах Карпат 

 Опади, мм Туман, діб Глибина снігу, см 
За сезон За період ігор Мін. Макс. Cередня 

Львів 164 10 4 0 34 10,5 
Боржава 173 9 1 30 100 60,0 
Тисовець 186 11 7 1 66 31,3 
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ВПЛИВ СИСТЕМ ГЕРБІЦИДНОГО ЗАХИСТУ  
НА СЕГЕТАЛЬНУ РОСЛИННІСТЬ У ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ВЕГЕТАЦІЇ 
 
С. С. Костючко, В. В. Лихочвор  
Львівський національний аграрний університет, Україна 

 
Подано експериментальний матеріал щодо впливу різних схем внесення гербіцидів на рівень за-

лишкового літнього забур’янення посівів цукрових буряків. Встановлено, що найвищу ефективність 
захисту посівів цукрових буряків від бур'янів забезпечує чотириразове внесення гербіцидів за такою 
схемою: 1. Пірамін Турбо (3,0 л/га) + Фронтьєр Оптіма (1,0 л/га); 2. Пірамін Турбо (3,0 л/га) + Голтікс 
(2,0 л/га); 3. Бетанал Макс Про (1,5 л/га) + Голтікс (2,0 л/га); 4. Фюзілад Форте (2,0 л/га + Лонтрел 
Гранд (0,2 л/га). 

 Ключові слова: цукрові буряки, бур'яни, гербіциди 
 
THE INFLUENCE OF THE SYSTEMS OF HERBICIDES PROTECTION AGAINST 
SEGETAL PLANTS ON THE CULTURE OF SUGAR BEET IN THE SECOND HALF OF 
VEGETATION 
 

S. S. Kostiuchko, V. V. Lykhochvor  
Lviv National Agrarian University, Ukraine 
E-mail: lykhochvor@ukr.net 

 
It is shown the experimental data as to the different schemes of herbicides application on the residual 

level of summer weedery of sugar-beets sowings. It is established that the highest efficiency of sugar-beets 
protection against weeds provides the herbicides application four times by the following scheme: 1.Piramin 
Turbo (3,0 l/ha ) + Frontier Optima (1,0 l/ha); 2.Piramin Turbo (3,0 l/ha) + Goltiks (2,0 l/ha); 3.Betanol 
Maks Pro (1,5 l/ha) + Goltiks (2,0 l/ha); 4.Fiuzilad Forte (2,0 l/ha + Lontrel Grand (0,2 l/ha). 

Key words: sugar beet, weeds, herbicides, segetal plants 
 

 
У технології вирощування цукрових бу-

ряків одна з найголовніших проблем – зни-
щення бур'янів. Рослини цієї культури в силу 
своїх морфологічних особливостей є мало-
конкурентними щодо бур'янів і не здатні са-
мостійно протистояти їм [13,17]. Частина 
бур'янів здатна проростати уже при 2ºС теп-
ла, вони краще переносять несприятливі 
умови [4]. За твердженням академіка 
О. О. Іващенка [6], серед усіх польових куль-
тур цукрові буряки найбільш чутливі до не-
гативного впливу бур'янів. Навіть при незна-
чній забур’яненості продуктивність цукро-
вих буряків різко зменшується. Наявність 
лише 5-ти рослин бур'янів однорічних видів 
обумовлює зменшення урожайності на 1м2 
на 12-17% [1].  

 За даними В. Ф. Зубенка [5], зниження 
врожайності коливається від 15 до 53% і в 

окремі роки досягає 200-250 ц/га і більше. 
Танчик С. П. [19] вказує на можливість зни-
ження врожайності до 90% .  

 За даними О. О. Іващенка [7], за перші 90 
днів з часу появи сходів у посівах просапних 
культур комплекс бур'янів може поглинати з 
грунту найдоступніші форми азоту – 160-
200 кг/га, фосфору – 65-90 кг/га, калію – 170-
250 кг/га.  

 Бур'яни конкурують з культурними рос-
линами за елементи живлення, вологу, світ-
ло, ускладнюють збирання коренеплодів, 
спричинюють поширення шкідників та хво-
роб [4]. У зоні достатнього зволоження пере-
важають дводольні бур'яни [10, 18, 20]. За 
даними О. О. Чернелівської [20], в умовах 
центрального Лісостепу серед дводольних 
видів бур'янів найбільш поширеними є лобо-
да біла, лобода багатонасінна, щириця зви-
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чайна, талабан польовий, зірочник середній, 
гірчак розлогий.  

 Наявність високого рівня потенційного 
засмічення орного шару грунту насінням бу-
р'янів 1,47 млрд шт./га і регулярне випадання 
дощів впродовж теплого періоду року спри-
яють постійному проростанню насіння бу-
р'янів з верхнього (0-5 см) шару грунту [8]. 
Процеси забур’янення посівів буряків цук-
рових відбуваються впродовж усієї вегетації, 
у тому числі в період, коли застосовувати 
гербіциди вже пізно.  

 За сучасних інтенсивних технологій 
отримати високу врожайність коренеплодів 
без застосування гербіцидів неможливо. Іс-
нують дві системи внесення гербіцидів: ком-
бінована, що включає до- і післясходове вне-
сення і післясходова – використання гербі-
цидів у період вегетації бур'янів [3, 4, 12, 13]. 
Комбінована система рекомендується на си-
льно забур’янених полях [10, 17].  

 У значній мірі проблему забур’янення 
можна вирішити застосуванням грунтових 
гербіцидів. Доцільно застосовувати грунтові 
препарати за ранніх строків сівби, за нижчо-
го (до 3%) вмісту гумусу і на легких грунтах 
за достатнього зволоження [13]. Застосуван-
ня грунтових гербіцидів на 3-4 тижні знижує 
напруження в проведенні захисних заходів у 
боротьбі з бур'янами по сходах [18]. Важли-
вою умовою ефективної дії грунтових гербі-
цидів без їх загортання є якісна підготовка 
грунту до дрібногрудучковатого стану та на-
явність вологи в грунті впродовж 5-6 діб піс-
ля внесення [3]. Внесення грунтових препа-
ратів важливе при загрозі невчасного вне-
сення післясходових через нестачу техніки, 
тривалі опади, сильні вітри тощо. У зоні дос-
татнього зволоження найбільш доцільно 
вносити у грунт гербіциди Пірамін турбо, 
Пірамін Стар і Голтікс [11, 17]. 

 Використовують на цукрових буряках 
переважно наступні гербіциди: Фронтьєр оп-
тіма, Дуал голд, Тореро, Голтікс, Пірамін 
Турбо, Карібу, Лонтрел, препарати бетана-
льної групи, грамініциди та ін. [15, 18].  

 Термін дії грунтових препаратів є обме-
женим і становить 30-50 днів. Тому захисна 
дія грунтових гербіцидів вимагає посилення і 
для захисту посівів впродовж вегетації за-
стосовують також післясходові препарати. В 
останні роки має перевагу саме післясходове 
внесення.  

 Дуже важливо вчасно, у фазі сім’ядоль 
бур'янів, провести перше післясходове обп-
рискування [4, 10, 13]. Для першого внесен-
ня застосовують найбільш селективні та м'я-
кі до рослин цукрових буряків препарати з 
низькими нормами: Голтікс, Пірамін турбо, 
Пірамін Стар, Бетанал експерт та ін. [12, 17]. 
Оскільки сходи бур'янів на посівах цукрових 
буряків з'являються поступово (впродовж 30-
60 днів і більше), для повного контролю за 
бур'янами рекомендується проводити кілька 
послідовних внесень [6, 11].  

 Вдруге посіви обприскують через 6-10 
днів після першого, коли зійшла друга хвиля 
бур'янів, або згідно з рекомендаціями щодо 
використання певного гербіциду. При знач-
ному забур’яненні полів через 10-14 днів пі-
сля другого обприскування, з появою нової 
хвилі сходів бур'янів, посіви буряку оброб-
ляють втретє [11, 13]. Якщо грунтові препа-
рати не застосовували, то по сходах прово-
дять три-чотири послідовних обприскування 
з інтервалом 5-10 днів [17].  

 Зазвичай, норми внесення гербіцидів при 
проведенні третього обприскування є висо-
кими. Необхідно знищити бур'яни, що вижи-
ли після попередніх обприскувань і забезпе-
чити тривалий період захисту аж до змикан-
ня листків буряків у міжряддях. Тому для 
більш тривалого захисту бажано використо-
вувати бакові суміші гербіцидів, які засвою-
ються як через листя, так і через грунт і ко-
реневу систему.  

 Обприскування посівів у фазі 4-х і біль-
ше листків у бур'янів часто малоефективне 
навіть при значному збільшенні норми вне-
сення гербіцидів [11]. У фазі сім’ядольних 
листків ефективність дії препаратів стано-
вить не менше 90%, у фазах 2-4-х справжніх 
листків у бур'янів – 70-80%, більше 4-х спра-
вжніх листків – знижується до 50-70% [14]. 

 Немає жодного гербіциду, який би на-
дійно захищав посіви впродовж вегетації від 
усього спектру дводольних бур'янів, тому 
застосовують різні суміші препаратів. Злако-
ві бур'яни, як однорічні так і багаторічні ви-
ди, можна успішно контролювати одним ге-
рбіцидом. 

 Черговість застосування, норми та стро-
ки внесення гербіцидних композицій зале-
жать від видового складу бур'янів, фази їх-
нього розвитку, погодних умов та стану ку-
льтурних рослин [2]. 
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 Препарати бетанальної групи дуже добре 
знищують різні види дводольних бур'янів , в 
тому числі різні види лободи. В умовах ви-
робництва не зафіксовано формування попу-
ляцій бур'янів, стійких до її дії [9]. Але за 
наявності сходів гірчаку шорсткого, пасльо-
ну чорного, видів жабрію дію бетаналів під-
силюють Голтіксом або Пірамін Турбо [13]. 
Голтікс та Голтікс Голд мають м'яку дію, не 
пригнічують ріст і розвиток рослин цукрових 
буряків [10, 12]. 

 Якщо посіви буряків засмічені багаторі-
чними бур'янами (види осотів), використо-
вують гербіциди Лонтрел, 300 в.р. або Лонт-
рел гранд,75% в.г. [16]. Найбільш чутливі 
осоти до цих гербіцидів у фазі розвиненої 
розетки (8-10 листків). 

 Злакові бур'яни знищують одним із гра-
міницидів. Найбільш чутливі злакові бур'яни 
є у фазі 3-5 листків у однорічних та за висоти 
рослин 10-20 см у багаторічних видів [16]. 
Тому їх включають в друге чи третє обприс-
кування [12].  

 Проте в умовах достатнього зволоження 
західного Лісостепу майже щорічно виникає 
проблема повторного літнього забур’янення, 

часто навіть за умови ефективного триразо-
вого внесення гербіцидів.  

 У наших дослідженнях порівнювалась 
ефективність різних систем внесення гербі-
цидів шляхом визначення залишкової за-
бур’яненості після внесення всіх гербіцидів. 
Облік проводили в третій декаді липня у пе-
ріод формування найбільшої маси бур'янів 
впродовж усієї вегетації. Дослідження про-
водили за схемою, що подана в табл.1. 

 Характер забур’янення посівів визначає 
співвідношення між головними біологічними 
групами бур'янів, а ступінь забур’янення – 
кількість бур'янів (шт./м2) і їх маса (г/м2). З 
табл. 2 видно, що переважали дводольні бу-
р'яни. Злакових бур'янів майже не було на 
всіх варіантах, їх кількість коливається лише 
в межах 0,3-0,7 шт/м2, а маса – 10-19 г/м2. Це 
пояснюється високоефективною дією грамі-
ніциду Фюзілад Форте, який застосовувався 
на всіх варіантах для контролю за злаковими 
бур'янами після їх масових сходів і форму-
вання необхідної маси. Внесення гербіциду 
Лонтрел Гранд дозволило ефективно конт-
ролювати види осотів, їх присутність на час 
проведення обліку бур'янів була малою (0,1-
0,2 шт/м2 та 10-21 г/м2). (табл.).

 
Табл. 1. – Схема досліду з вивчення урожайності цукрових буряків  

залежно від системи застосування гербіцидів. 
№ Назва схеми Схеми застосування гербіцидів 

1 Бетанальна  1. Бетанал Експерт (1,0) + Голтікс (2,0)  
 2. Бетанал Макс Про(1,5) + Пірамін Турбо (3,0)  
 3. Бетанал Експерт (1,2) + Тореро (2,0)  
 4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2) 

2 Метамітронна  1. Тореро (2,0) + Контактвін (2,0)  
 2. Голтікс (2,0) + Бельведер Форте (1,0)  
 3. Тореро (2,0) + Контактвін (2,0)  
 4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2) 

3 Пірамінно-голтіксова: 
1-ше внесення –  
грунтове 

 1. Пірамін Турбо (3,0) + Фронтьєр Оптіма (1,0)  
 2. Пірамін Турбо (3,0) + Голтікс (2,0)  
 3. Бетанал Макс Про (1,5) + Голтікс (2,0)  
 4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2) 

4 Голтіксова  1. Голтікс (3,0) + Бельведер Форте (0,8)  
 2. Голтікс (2,0) + Контактвін (2,0)  
 3. Голтікс (2,0) + БетаналМакс Про (1,5)  
 4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2) 

5 Пірамінна: 
1-ше внесення –  
грунтове 

 1. Пірамін Турбо (3,0) + Голтікс (2,0)  
 2. Пірамін Стар(2,0) + Контактвін (2,0)  
 3. Пірамін Стар (2,0) + БетаналМакс Про (1,5)  
 4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2) 

 
На третьому варіанті (табл. 2.) досліджу-

валась комбінована пірамінно-голтіксова си-
стема, де перше внесення було грунтове, а 

наступні післясходові. Базовими гербіцида-
ми тут були Пірамін турбо та Голтікс. На 
цьому варіанті була найменша кількість рос-
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лин бур'янів і маса на м2, де ці показники 
становили відповідно 2,1 шт/м2 і 104 г/м2. 
Такий результат забезпечило перше грунтове 
внесення гербіцидів Пірамін Турбо (3,0 л/га) 
+ Фронтьєр Оптіма (1,0 л/га). Зменшення по-
вторного літнього забур’янення відбулось як 
за рахунок грунтового внесення, так і вико-
ристання на цьому варіанті високоефектив-
них та селективних препаратів Пірамін Тур-
бо та Голтікс. У структурі бур'янів більше 
половини припадає на гірчак березковидний 
та берізку польову.  

 На п’ятому варіанті як базові гербіциди 
внесено пірамінні препарати. На цьому варі-

анті грунтове внесення препаратів Пірамін 
Турбо (3,0) + Голтікс (2,0) теж забезпечило 
кращий контроль бур'янів, порівняно з варі-
антами із схемами післясходового викорис-
тання гербіцидів. Дворазове післясходове 
внесення гербіциду Пірамін Стар у суміші з 
іншими препаратами забезпечило чистоту 
посівів на рівні третього варіанту. Кількість 
бур'янів тут зросла тільки до 2,8 шт/м2, а їх 
маса – до 120 г/м2, що лише на 0,7 шт/м2 і 
16 г/м2 більше, порівняно з третім варіантом 
(табл. 2). Характер забур'янення на п'ятому 
варіанті був майже такий, як і на третьому 
варіанті. 

 
Табл.  2. – Рівень забур’яненості посівів цукрових буряків гібриду Карлтон  

залежно від системи внесення гербіцидів, середнє за 2012-2014 рр. 

Види бур'янів Варіанти внесення гербіцидів 
1 2 3 4 5 

Гірчак шорсткий - 0,5/25 - 0,4/20 - 
Лобода біла 0,7/30 0,2/10 - - - 
Підмаренник чіпкий - 0,2/10 - - - 
Щириця звичайна 0,6/28 0,8/30 - 0,5/20 - 
Талабан польовий 0,2/10 - - - 0,2/10 
Гірчиця польова 0,3/12 0,3/10 0,2/14 0,4/16 0,3/14 
Березка польова 0,8/32 0,8/33 0,3/24 0,6/22 0,4/21 
Ромашка непахуча 0,7/20 0,7/22 - 0,6/20 - 
Осот рожевий - 0,1/10 - 0,2/18 - 
Осот жовтий - 0,1/10 - 0,2/21 - 
Гірчиця польова 0,3/18 0,4/16 0,2/16 0,4/22 0,2/18 
Гірчак березковидний 1,4/40 1,7/46 1,1/40 1,5/44 1,0/38 
Гірчак розлогий 0,4/15 0,4/18 - 0,6/20 - 
Однорічні злаки: півняче  
просо, мишій сизий та ін.  

0,4/14 0,4/12 0,3/10 0,6/18 0,7/19 

Всього 5,8/219 6,6/252 2,1/104 6,0/241 2,8/120 
 
Чисельник: особин/м2, знаменник – г/м2 
 
На першому варіанті використовувалась 

післясходова система з триразовим внесен-
ням бетанальної групи. Тут за відсутності 
грунтового внесення і використання інших 
препаратів, забур'яненість була вищою порі-
вняно з третім та п'ятим варіантами. Так, кі-
лькість рослин зросла до 5,8 шт/м2, а їх маса 
– до 219 г/м2, що більше порівняно з першим 
варіантом відповідно на 3,7 шт/м2 та 
115 г/м2. Необхідно зазначити, що на відміну 
від третього і п'ятого варіантів, де базовим 
гербіцидом був Пірамін Турбо, тут розшири-
вся спектр бур'янів внаслідок появи таких 
проблемних у посівах буряків видів як лобо-
да біла, щириця звичайна і ромашка непаху-
ча. 

 На четвертому варіанті з використанням 
голтіксової схеми, гербіциди вносили після-
сходово, за базовий гербіцид використано 
Голтікс. Кількість рослин бур'янів тут зросла 
до 6,0 шт/м2, а їх маса – до 241 г/м2, що бі-
льше порівняно з третім варіантом на 
3,9 шт/м2 та 137 г/м2. На цьому варіанті до-
датково до щириці звичайної і ромашки не-
пахучої добавились гірчак шорсткий та роз-
логий, яких не спостерігалось на третьому, 
першому та п'ятому варіантах. 

 Післясходова метамітронна система була 
і на другому варіанті, на якому тричі засто-
совували Метамітрон у складі Голтіксу та 
Тореро. Тут виявилася найбільша кількість 
бур'янів, яка зросла до 6,6 шт/м2 та їх маса – 
до 252 г/м2. Порівняно до третього варіанту 
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приріст кількості бур'янів становить 
4,5 шт/м2, а їх маси – 148 г/м2. Характер за-
бур'янення був таким же, як і на четвертому 
варіанті.  

 Отже, на всіх варіантах найбільш про-
блемними бур'янами виявилися гірчак берез-
ковидний та берізка польова.  

Висновок 
 Таким чином, схема застосування гербі-

цидів по різному впливає на рівень повтор-
ної літньої забур'яненості посівів цукрових 
буряків. Найкращі результати щодо контро-
лю бур'янів одержали на варіантах з першим 
грунтовим внесенням. Найбільш ефективною 
для контролю бур'янів у другій половині ве-
гетації виявилась система застосування гер-
біцидів на основі препаратів пірамінно-
голтіксової групи, яка передбачала чотири-
разове внесення:  

 1. Пірамін Турбо (3,0) + Фронтьєр Опті-
ма (1,0)  

 2. Пірамін Турбо (3,0) + Голтікс (2,0)  
 3. Бетанал Макс Про (1,5) + Голтікс (2,0)  
 4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд 

(0,2).  
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Стаття присвячена узагальненню літературних даних стосовно результатів фауністично-

екологічних досліджень угруповань панцирних кліщів у лучних біотопах Євразійського континенту. 
Зокрема, представлений аналіз досліджень орібатид територій: Ірландії, Нідерландів, Німеччини, 
Швейцарії, Австрії, Литви, Польщі, Чехії, Сербії, Боснії і Герцеговини, Румунії, Словенії, Білорусії, 
України, Росії, Узбекистану, Монголії та Японії. 
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The article is devoted to generalization of published data on the results of faunal and ecologycal research 

of oribatid mites of meadow habitats of the Eurasian continent. In particular, the analysis of oribatid mites 
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Czech Republic, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Romania, Slovenia, Belarus, Ukraine, Russia, Uzbekistan, 
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Вступ 
Панцирні кліщі (Oribatida) – доволі древ-

ня група ґрунтових мікроартропод, яка відо-
ма ще з докембрію (571±37 млн. років тому) 
[73]. За весь період свого існування, орібати-
ди заселили всі континенти і трапляються в 
усіх регіонах Земної кулі. Ці ґрунтові члени-
стоногі населяють різні типи оселищ, від 
дуже вологих до екстремально-сухих. Оріба-
тиди завжди притягали до себе увагу дослід-
ників через своє екологічне значення для 
природи. Адже вони відіграють важливу 
роль у розкладі відмерлої органіки в назем-
них екосистемах та активізації діяльності 
інших груп ґрунтових сапрофагів (грибів та 
мікроорганізмів) [2, 11, 16, 29, 83-86]. 

Дослідження, що стосуються орібатид 
лучних екосистем Євразійського регіону, ро-
зпочалися в кінці ХІХ століття і тривають по 
сьогоднішній день [9, 59, 63]. 

Фауністично-екологічні дослідження  
панцирних кліщів лучних біотопів Євразії 

Ірландія. З 70-х років минулого століття 
почали з'явились роботи Дж. Каррі [41, 42], в 
яких він опубліковував результати дослі-

джень, що стосуються сезонного і вертика-
льного розподілу фауни членистоногих, в 
тому числі панцирних кліщів у товщі ґрунту 
старого пасовища на околицях села Лайонс 
Хілл (Ірландія). Пізніше, він разом з 
Я. Ганлей [43] вивчали угруповання артро-
под асоційованих з кореневими системами 
деяких рослин (Dactylis glomerala L., Lolium 
perelllle L., Rumex obtusifolius L., Urlica dioi-
ca L., Rallullculus repens L. and Sellecio jaco-
baea L.) лучних біотопів на периферії Дублі-
ну. Серед панцирних кліщів був відмічений 
домінант Oppia clavipectinata (Mich.), який 
населяв усі досліджені луки. Д. Велан [93-
95] на околицях міста Лулумор (Ірландія) 
досліджував зміни сезонної динаміки, верти-
кального розподілу сукцесій та трофічної 
структури акарокомплексів лук верхового 
болота внаслідок дії різних екологічних фак-
торів (випасання, вивітрювання, вплив хижа-
ків та інших трофічних груп тощо). 

Фауну членистоногих, в тому числі орі-
батид, лук Центральної Ірландії в 1988 році 
досліджували Я. Каррі та Ф. Момен [44]. Се-
ред різних груп артропод вони відмічають 10 
видів панцирних кліщів, характерних для 
різних дослідних ділянок. Серед них: Cerato-
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zetes gracilis (Mich.), Hoplophorella sp., Hy-
pochthonius luteus Ouds., Liebstadia similis 
(Mich.), Oppia clavipectinata (Mich.), Oppia 
ornata (Ouds.), Punctoribates punctum C. L. 
K., Steganacarus magnus (NIc.), S. striculus (C. 
L. K.), Tectocepheus sarekensis Trag. Встанов-
лено, що серед всіх досліджених груп артро-
под, панцирні кліщі проявляли найчіткішу 
реакцію на зміни середовища в результаті дії 
меліорації та випасання. 

Нідерланди. В Нідерландському місті 
Вагенінген проводились роботи по вивченню 
безхребетних тварин напівприродніх лук. 
Серед досліджених груп були і орібатиди. 
Зокрема, з'ясовувалась їх роль у трофічних 
зв’язках даної екосистеми. За висновками Г. 
Дейна [45], ґрунтові кліщі – важливий ком-
понент ланцюгів живлення наземних біото-
пів, які здійснюють вагомий вплив на різно-
маніття рослин. 

Стосовно території сучасних Нідерландів, 
Г. Сіепл із співавторами [78] відмічають ли-
ше окремі види панцирних кліщів у лучних 
біотопах. 

Німеччина. Вплив інсектицидів на угру-
повання артропод заплавних лук річки Зале 
(Німетчина) досліджував Н. Ейзенхауер з 
колегами [46]. Було встановлено, що ці хімі-
чні речовини впливають не так негативно на 
орібатид, як на інших членистоногих, зокре-
ма, таких як колемболи. Більше того, вияв-
лено, що панцирні кліщі замінили екологічну 
нішу ногохвісток на заплавній луці, оброб-
леній інсектицидом. В порівнянні з контро-
льною лукою, вони збільшили свою щіль-
ність на 62 %. 

Довгострокові сукцесійні процеси панци-
рних кліщів після повернення в лучні екоси-
стеми орних земель на території Німетчини 
вивчав А. Зайцев з колегами [96]. Ними 
встановлено, що щільність орібатид значно 
зросла через 13–28 років після звільнення 
орних земель від господарської діяльності. 
Так само збільшилося і видове багатство. 
Внаслідок процесу сукцесії починають домі-
нувати поверхово-субстратні види, а також 
не спеціалізовані форми. Регресійний аналіз, 
проведений авторами, показав зростаючий 
вплив зовнішніх факторів на угруповання 
панцирних кліщів внаслідок процесу випа-
сання, який розпочався на дослідженій тери-
торії. 

Швейцарія. Варіації видового багатства 
та різноманіття різних груп організмів, в то-

му числі орібатид на вапнякових луках Юр-
ських гір Швейцарії вивчав Б. Баур із співав-
торами [34]. У праці для дослідженого біо-
топу зареєстровано 31 вид панцирних кліщів. 
Встановлено, що у порівнянні з лісами, ви-
дове багатство орібатид лучних біотопів є 
низьким, але нормальним для відкритих лук 
[33]. Автори цієї роботи [34] висунули при-
пущення, що на низькі показники щільності 
угруповань панцирних кліщів окремих луч-
них біотопів може впливати ряд факторів, 
серед яких низький вміст вологості в ґрунті 
та «бідна» рослинність. 

Кількісні аспекти живлення окремих ви-
дів цих педобіонтів в умовах альпійських 
лук Швейцарії в 80-х роках ХХ століття дос-
ліджувались П. Реутіманом та Б. Стрейтом 
[72, 83]. Для окремих лук відмічено від 28 до 
40 видів орібатид. Крім того, вони проводи-
ли лабораторні дослідження стосовно еколо-
гії живлення цих мікроартропод Швейцарсь-
кого національного парку [83]. Ними встано-
влено наступні закономірності: добові зміни 
температури навколишнього середовища 
впливають на інтенсивність травлення оріба-
тид (збільшується із збільшенням темпера-
тури); протягом онтогенезу рівень живлення 
поступово знижується від личинкових стадій 
розвитку до дорослих; у видів орібатид з 
меншим розміром тіла спостерігається менші 
абсолютні показники екскреції в порівнянні з 
крупнішими. 

В другій половині 90-х років панцирних 
кліщів екотонних ділянок між пасовищами 
та торфовищами в Юрських горах Швейцарії 
описував Д. Боркард з колегами [36, 37]. 
Ними зареєстровано 73 види. В результатах 
своїх досліджень вони відмічають, що в та-
ких переходах між біотопами рівень видово-
го різноманіття орібатид збільшується у по-
рівнянні з луками чи торфовищами. На такий 
стан речей, за їх твердженнями, впливає ная-
вність чагарників або дерев, тип ґрунту, во-
логість. Велику роль орібатид у циклах орга-
нічних речовин на лучних ґрунтах даної те-
риторії відмічає Н. Маіре з колегами [66]. 
Вони встановили дві стратегії розкладу мер-
твої органіки на луках: ферментативна, яка 
переважає в кінці зими, коли умови ґрунту 
не сприятливі; та біотична стратегія, що до-
сягає найбільшої активності в кінці літа. 

Австрія. Панцирних кліщів сухих лук 
долини Вирхен (Східна Тіроль, Австрія, 
Центральні Альпи) вивчав Г. Шатс [74, 75]. 
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Тут видове багатство кліщів включає 113 ви-
дів. Показник щільності орібатид сухих па-
совищ коливався в межах 3–8 тис. екз. на м2. 
Ним встановлено, що близько третини видів, 
які були виявлені на ксереотермних луках, є 
ксерофіли, а чверть – еврибіонти. 

Структуру угруповань, трофічну характе-
ристику та репродукцію панцирних кліщів 
альпійських лук Австрії вивчав Б.М. Фішер з 
колегами [48]. Спочатку, вони висунули гі-
потезу про те, що у порівнянні з лісовими 
ґрунтами, структура угруповань і трофічна 
ніша орібатид сухих лук та кори дерев схожі 
між собою, оскільки такі біотопи мають по-
дібні параметри абіотичних факторів (зокре-
ма, відносна вологість субстрату). Також, 
вони припустили, що в порівнянні з партено-
генетичними видами, угруповання панцир-
них кліщів, що розмножуються статевим 
шляхом, домінують на корі дерев, оскільки 
там вони живляться лишайниками. Отримані 
ними результати спростували першу гіпоте-
зу, бо структура угруповань все ж таки відрі-
знялася серед лук, лісів та кори дерев, що 
вказує на наявність ніші диференціації у від-
повідних видів орібатид. Натомість, резуль-
тати їх досліджень підтвердили другу гіпоте-
зу: ті кліщі, які розмножуються статевим 
шляхом, домінують на корі дерев, а партено-
генетичні види – в ґрунті. Живлення арборе-
альних панцирних кліщів лишайниками вони 
підтвердили методом ізотопних міток. 

У Австрії різноманіття панцирних кліщів 
ксеротермних лук вивчали С. Лазарус та Г. 
Кріспер [65]. В даному біотопі зареєстровано 
85 видів орібатид з 57 родів та 42 родин. По-
казник середньої щільності сягав 37–60 тис. 
екз. на м2. Представники родини Oppiidae 
були найкраще представлені серед всіх дос-
ліджених таксоценів. Також, часто трапля-
лись і орібатиди з родин Quadroppiidae, 
Suctobelbidae та Ceratozetidae. Були виділені 
екологічні групи панцирних кліщів: 23,5 % 
ксерофіли, 21,2 % евриойки, 23,5 % сільвіко-
ли, 10,6 % пратіколи, бріофіли і гігрофіли та 
21,2 % невідомі. 

Литва. Для культурних пасовищ Литви у 
1958 році І. О. Ейтмінавічуте [47] відмітила, 
14 видів панцирних кліщів. В осінній період 
значення орібатид в цьому біотопі було бі-
льшим, ніж на весні. Щільність та видовий 
склад цих педобіонтів тут залежав, головним 
чином, від природних умов. Встановлено, що 
на пасовищах осінню формуються найбільш 

сприятливі для панцирних кліщів температу-
ра та вологість, а літнє висихання ґрунту не-
гативно впливає на угруповання орібатид. В 
зимовий період зниження температури ви-
кликає зменшення чисельності кліщів. Най-
більш поширеними видами тут виявились 
Scheloribates laevigatus, Punctoribates punc-
tum та Tectocepheus velatus. Ейтмінавічу-
те І. О. [7] вивчала також ймовірність зара-
ження сільськогосподарських тварин монезі-
ями на пасовищах. За даними автора, Schelo-
ribates laevigatus є найбільш вдалим об’єк-
том для перенесення цього збудника. Імовір-
ність зараження сільськогосподарських тва-
рин на досліджених пасовищах складала 16,2 
%. Крім того, вона порівняла видове багатст-
во орібатид у різних типах біотопів, зокрема, 
на природному та культурному пасовищі і на 
ріллі. У першому зареєстровано 70 видів орі-
батид. На культурному пасовищі відмічено 
33 види кліщів. Для ріллі визначено 22 види 
панцирних кліщів. 

Аналізуючи колекцію панцирних кліщів 
Латвійського інституту біології, У. Кагайніс 
[61] виявив 22 види цих ґрунтових педобіон-
тів, що біотопічно приурочені до лук Латвій-
ського регіону.  

Польща. Параметри угруповань орібатид 
окремих лук, які періодично були затоплені 
гноївкою, вивчала польська дослідниця І. 
Біельська [35]. Загалом, в роботі відмічено 
40 видів панцирних кліщів. Для різних дос-
ліджених ділянок видове багатство орібатид 
змінювалась у градієнті зменшення концент-
рації органічного добрива в від 7 до 20 видів, 
а чисельність від 1,8 до 8,5 тис. екз. на м2.  

Формування угруповань панцирних клі-
щів соляних лук в районі впливу Яніковсько-
го содового заводу (Польша) досліджував С. 
Сенічак із співавторами [76]. Ними встанов-
лено, що різке збільшення іонів солі у ґрунті 
призводить до помітного зменшення щільно-
сті кліщів. Такі засолені ґрунти стимулюють 
зниження видового багатства гамазових клі-
щів та збільшення кількості видів орібатид, 
що свідчить про толерантність останніх до 
засоленості середовища. 

Угруповання орібатид пасовищ Польщі 
вивчали Б. Чачай та С. Сенічак [38, 39]. В 
їхніх дослідженнях відображена зміна кіль-
кості видів цих кліщів від 19 до 31 в залеж-
ності від типу лук. Крім цього, в даній праці 
описано динаміку чисельності та індексу рі-
зноманіття орібатид на досліджених луках. 
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Встановлено, що на різних типах лук щіль-
ність коливалась в межах 3,5–38,8 тис. екз. 
на м2. Зазначені автори вивчали також і се-
зонну динаміку панцирних кліщів на луках 
[40]. Встановлено, що випасання тварин змі-
нює характер сезонної динаміки орібатид в 
порівнянні з сінокісними луками, які пов’я-
зані з динамікою деяких домінантних видів. 
Крім того, більшість видів виявились чутли-
вими до випасання. 

Пізніше Р. Грачик [49, 92] з колегами до-
сліджували вплив випасання та дезінфекції 
на сезонну динаміку лучних угруповань орі-
батид цієї країни. Вони встановили, що гної-
вка великої рогатої худоби негативно впли-
ває на щільність панцирних кліщів, особливо 
у весняний період, однак улітку, коли збіль-
шується доза добрив, вони збільшують свою 
чисельність. До добрив додавали різні дезін-
фікуючі речовини (фунгіциди та антивірусні 
препарати), після чого чисельність орібатид 
улітку зростала. Однак, у ході кожного пос-
тавленого експерименту з додаванням у се-
редовище добрив, щільність панцирних клі-
щів знижувалась у порівнянні з контрольни-
ми ділянками у всі сезони року. 

Угруповання мікроартропод, в тому числі 
орібатид, та їх участь в процесі розкладу різ-
них видів рослин на лучних біотопах Су-
вальського ландшафтного парку (Північно-
Східна Польща) вивчали М. Качмарек та 
А. Каяк [60]. Було встановлено, що інтенси-
вність гуміфікації ґрунту позитивно корелює 
з біомасою панцирних кліщів. Дані експери-
менту показують, що високий рівень гуміфі-
кації зумовлює високу частку кліщів у зага-
льній біомасі мікроартропод. П. Петров [69, 
70] проводив дослідження стосовно реакції 
панцирних кліщів на рослинну сукцесію на 
луках цього парку. Зокрема, встановлено, що 
біомаса та видове багатство кліщів на пос-
тійних луках була приблизно в два рази ви-
щою, ніж на 3–10 річних, а рівень доміну-
вання на останніх навпаки, був високий. 

Характер впливу гноївки великої рогатої 
худоби на щільність ґрунтових панцирних 
кліщів сінокосу біля Бигдошського каналу, 
що між містами Бигдош та Накло (Північна 
Польша), вивчав С. Сенічак з колегами [63, 
79, 82]. Вони встановили, що присутність 
мікроорганізмів збільшує продукцію травос-
тою на луках з низькими та середніми доза-
ми гноївки і, в свою чергу, зменшує негатив-
ний вплив цих добрив на угруповання оріба-

тид. Тим не менше, високі дози добрив не 
змінювали урожай сіна у порівнянні з конт-
рольними ділянками. Всі дози гною сильні-
ше зменшували щільність панцирних кліщів, 
ніж без них. Типовими видами лучних оріба-
тид були Liebstadia similis, Scheloribates 
laevigatus, Eupelops occultus і Achipteria 
coleoptrata. Вони були найбільш поширени-
ми серед панцирних кліщів, в той час, як ін-
ші види були рідкісними. Серед виявлених 
кліщів переважали дорослі особини. В 
Польщі також вивчали хімічний склад панц-
рних кліщів взятих з лук, які обробляються 
мінеральними добривами [68]. Зокрема дос-
ліджувалась зміна C, N, Р, К, Na та мікрое-
лементів. Встановлено, що у порівнянні з 
контролем, в організмі дослідних кліщів 
спостерігалися наступні зміни: у групі «дрі-
бніших» видів – які мають відносно тонкі 
хітинові оболонки – зменшення концентрації 
елементів вуглецю та азоту; мінеральні доб-
рива викликали ряд змін в концентрації мак-
ро- та мікроелементів, змінюючись в різних 
діапазонах для різних видів панцирних клі-
щів; у зв’язку з внесенням добрив у тілі бі-
льшості видів спостерігалося збільшення 
концентрації вуглецю, фосфору, натрію і мі-
ді, тоді як вміст азоту зменшився. 

Чехія. На початку 2000-х років Я. Губерт 
разом із співавторами [52-57] проводив дос-
лідження, що стосуються лучних угруповань 
орібатид Польщі та Чехії. Зокрема, ними 
встановлено негативний вплив випасання 
корів на угруповання панцирних кліщів, 
який виражається у зменшенні показників їх 
видового багатства та щільності. Серед без-
посередніх факторів, які впливають на клі-
щів вони відзначають витоптування рослин-
ного покриву, після чого відбувається вису-
шування ґрунту. Вплив різних господарсь-
ких факторів, зокрема, викошування та 
мульчування на угруповання орібатид гірсь-
ких лук (Hutská hora) вивчали В. Піжл та 
Д. Стари [71, 80]. Вони відмітили зниження 
щільності кліщів у 1,6 разів на мульчованих 
луках в порівнянні з луками, які були вкриті 
покошеним сіном та у 1,9 разів у порівнянні 
з вологими луками, на яких відбувався сіно-
кіс. Пізніше, побачила світ паця Д. Стари 
[81], де він розглядає фауну пасовищ лучних 
угруповань орібатид Білих Карпат (Чеська 
Республіка) (яка включає 85 видів), але не 
розглядає питання впливу випасання на цих 
мікроартропод. 
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Сербія, Боснія та Герцеговина. Оріба-
тидних кліщів деяких пасовищ Сербії, Боснії 
та Герцеговини вивчали В. Живкович та 
Ф. Франк [8]. У своїх роботах вони відміча-
ють 135 видів панцирних кліщів. Екологічні 
питання, зокрема, вивчення впливу випасан-
ня на угруповання панцирних кліщів вони не 
проводили. 

Румунія. У 1997 році побачила світ пуб-
лікація Н. Васіліу та О. Івана [91] про оріба-
тид у заплавах річки Прут (Румунія). Вони 
встановили, що екологічні умови заплавних 
лук створюють високе видове різноманіття 
панцирних кліщів на досліджених біотопах. 

Екологічні та зоогеографічні характерис-
тики угруповань панцирних кліщів лук Де-
льти Дунаю (Румунія) вивчала В. Гонціюк 
[51]. Вона відзначала, що різноманіття пан-
цирних кліщів тісно пов’язана зі змінами 
екокліматичних умов та рослинного покриву 
на заплавних луках. 

В 2009 році О. Іван [58] опублікував ре-
зультати стосовно різноманіття та поширен-
ня орібатид на лучних екосистемах заплави 
р. Прут у Румунії, де відмічаються 32 види 
кліщів. Ним встановлено, що умови прибе-
режних зон заплав, де спостерігається під-
вищений рівень вологості та високий вміст 
солей у ґрунті, сприяють зниженню рівня 
видового багатства орібатид. Однак, він від-
мічає, що рівень видового багатства заплав-
них лук є більшим у порівнянні з гідромеліо-
рованими в 0,3 рази. 

Словенія. В 1967 році орібатид лук гори 
Нанос (в Словенії) вивчав К. Терман [90]. 
Зокрема він описав 4 різні типи лучних цено-
зів цих ґрунтових мікроартропод. Кількість 
видів для кожного з них змінювалась в ме-
жах від 13 до 27. Він надав особливого зна-
чення абіотичним факторам у формуванні 
видового складу панцирних кліщів на луках, 
особливо температурі та вологості. Нато-
мість, кореляційні зв’язки кліщів з різними 
типами гумусу не виявив. 

Білорусія. Проблеми виживання панцир-
них кліщів на щорічно затоплюваних запла-
вних пасовищах Білорусії вивчала Є. А. Мо-
скачова [14]. Виявлені кліщі відносились д 
16 видів. Найчисельнішими були такі види, 
як Sсhеloribаtеs laevigatus, Punсtoribаtes 
punсtum та Plаtynotrus pеltifеr. Встановлено, 
що основна маса статевозрілих панцирних 
кліщів живе у ґрунті з вологістю 47–71 %. 

Україна. Перші роботи, які стосуються 
вивчення фауни орібатид України датуються 
кінцем дев'ятнадцятого століття, і стосують-
ся території Закарпаття. На це вказує Josepho 
Jablonowski у Fauna Regni Hungariae. III 
Arhropoda (Arachnoidea), посилаючись на 
публікації L. Karpelles, A. Szaniszlo, 
G. Szepligeti, F. Supino, F. Margo [59, 62, 67, 
87, 88, 89]. 

Фауну кліщів-орібатид природнього сте-
пу південного сходу Європейської частини 
колишнього Радянського Союзу вивчала 
Е. А. Башкирова [1]. В своїй роботі вона 
включає більше 50 видів панцирних кліщів, 
які пристосовані до умов степу. 

Панцирних кліщів степової зони України 
досліджувала М. П. Полтавська [19, 20]. Нею 
встановлено, що для підтримання характер-
ного якісного складу орібатид на степових 
ділянках, необхідною умовою є життєдіяль-
ність гризунів (зокрема суслика малого), які 
підтримують відповідний мікроклімат. Ниж-
чих орібатид степових ділянок заповідника 
«Асканія-Нова» вивчав Г. Д. Сергієнко у 
співавторстві з А. Н. Смоляніновою [22]. 
Ними відмічалося збільшення показників 
щільності та видового багатства кліщів осін-
ню в порівнянні з літнім періодом, яке 
пов’язано із зміною кліматичних умов. 

В. Усова та М. Ярошенко [25] дослідили 
орібатид на пасовищах Донецької області. 
Для дослідженої території вони відмітили 88 
видів панцирних кліщів. Найбагатшими ви-
явились заплавні луки р. Сіверський Донець 
та р. Соленька – 72 та 53 види відповідно. 
Степові ділянки характеризувались най-
меншою кількістю видів – 24-27. Таку від-
мінність у рівні видового багатства можна 
пояснити різним відсотком вологості дослі-
джених ґрунтів. Вони також вивчали панци-
рних кліщів відділення природного заповід-
ника «Камяні Могили» [24]. Ними встанов-
лено відмінності у видовому складі двох 
степових ділянок: справжній степ та 
кам’яний. Хоча видове багатство дослідже-
них біотопів має один і той самий рівень, 
якісний склад має значні відмінності, які за-
лежать від екологічних умов. 

Структуру, динаміку та добову актив-
ність орібатид заповідних степів південного 
сходу України вивчав А. Д. Штірц [27]. Зок-
рема, він виявив негативний вплив антропо-
генної діяльності (сінокосіння) на угрупо-
вання орібатид, який виражається у збіль-
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шенні частки ксерофільних комплексів клі-
щів та зменшення показників їх видового 
багатства та щільності. Він встановив, що 
різні антропогенні забруднення спричиняють 
перебудову всіх основних характеристик 
угруповань орібатид. За його твердженнями, 
внаслідок промислових процесів на дослі-
джених фітоценозах різко знижуються пока-
зники видового багатства, чисельності, набу-
вають іншого вигляду структури домінуван-
ня та морфо-екологічних типів. 

Також М. М. Ярошенко досліджував орі-
батид степової зони України [28]. Він разом 
з колегами вивчали панцирних кліщів степо-
вих ділянок та заплавних лук окремих регіо-
нів України, зокрема Луганщини, Донеччи-
ни, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Кірово-
градщини (тільки степові ділянки), Миколаї-
вщини, Вінниччини (тільки лучна балка та 
заплавна лука), Черкащина (тільки люцерно-
ве поле), Полтавщини, Сумщини, Харківщи-
ни, Волині (тільки заплавні, низинні та сухо-
дільні луки), Чернігівщини (тільки заплавні 
луки), Чернівеччини (тільки заплавні), Івано-
Франківщини (тільки заплавні луки та гірсь-
кі пасовища) [3, 28].  

Для території Закарпаття у працях 
В. В. Меламуда [11-13] знаходимо інформа-
цію про панцирних кліщів, зібраних на сіно-
кісних (8 видів), пасовищних (15 видів) та 
рудеральних (22 види) луках Закарпатської 
низовини та високогірних луках Карпат. Зо-
крема, що стосується субальпіки та альпіки, 
автор відмічає різницю у видовому багатстві 
між цими біотопами (168 та 76 видів відпо-
відно). Таку відмінність В. В. Меламуд по-
яснює тим, що на альпійських луках едафічні 
умови більш лімітовані, ніж на субальпійсь-
ких та тим, що на перших – бідніший рос-
линний покрив. Фрагментарну інформацію 
про фауну орібатид заплавних та альпійсь-
ких лук Рахівського та Тячівського районів 
представлено в роботі М. М. Ярошенка [28]. 
Він зазначав, що у формуванні угруповань 
панцирних кліщів досліджених біотопів ве-
лике значення відіграють зональність та різ-
номаніття едафічних умов. 

Угруповання орібатид лучних біотопів 
Закарпатської низовини, за винятком сінокі-
сних, пасовищних та рудеральних, раніше 
ніколи не проводились. В працях Г. Г. Гуш-
тана [5, 6] опубліковані результати дослі-
джень стосовно особливостей населення орі-
батид в лучних біотопах Закарпатської низо-

вини (заплавні, гігрофітні, низинні сінокісні, 
сухі злаково-різнотравні пасовищні та гідро-
меліоровані). Зокрема, встановлено наступну 
закономірність: у градієнті вологості едафо-
топу загальна щільність орібатид зростає із 
збільшенням вологості ґрунту. Також, про-
ведено дослідження стосовно вивчення ан-
тропогенних впливів (випасання та гідроме-
ліорація) на угруповання панцирних кліщів. 
Встановлено, що, незважаючи на відмінність 
якісного складу фауни орібатид у заплавних 
і пасовищних луках, гідромеліорація та ви-
пасання спричиняють подібні тенденції змін 
у структурі угруповань досліджених мікроа-
ртропод. 

Росія. Роль кліщів-орібатид в епізоотоло-
гії монезіозу пасовищ Горьковської області 
(Росія) досліджувала Е. С. Шалдибіна [26]. 
Нею встановлено, що найбільш висока імо-
вірність зараження пасовищ є на зволожених 
луках у порівнянні з сухими. Вона виявила, 
що зараження пасовищ монезіозом залежить, 
зокрема від щільності Scheloribates laevi-
gatus, оскільки він вид – копрофаг. Також, 
сухі низинні лучні угруповання орібатид 
Горьковської області вивчала Л. Є. Сидорова 
[23, 77]. Вона встановила, що довготривале 
використання лук в якості пасовища (протя-
гом 40 років) сильно збіднює видовий склад 
панцирних кліщів. Крім того, сезонні зміни 
щільності орібатид пояснювала метерологіч-
ними умовами та антропогенними фактора-
ми. 

В 1997 році, для лучних біотопів Камчат-
ки, Сахаліну та Курильських островів А. Н. 
Паньков зі співавторами наводять 102 види 
панцирних кліщів [17]. У свою чергу, в ката-
лозі орібатид континентальної частини Да-
лекого Сходу Росії за авторством М. А. Рябі-
ніна та А. Н. Панькова [21] виділено 77 видів 
лучних кліщів. Загалом, для лучних фітоце-
нозів Далекого Сходу М. А. Рябінін [21] від-
мічає 226 видів орібатид. Він зазначає, що 
для досліджених біотопів домінуючими є 
такі родини, як Protoribatidae, Scheloribatidae, 
Oribatulidae, представники яких добре прис-
тосовані до умов лучних біотопів. 

Узбекистан. Панцирних кліщів пасови-
щних зон Узбекистана досліджувала 
С. А. Назарова [15] в контексті проміжних 
господарів двох монезій. В результаті її екс-
периментів було встановлено 10 видів оріба-
тид, які приймають безпосередню участь у 
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поширенні гельмінтозу в умовах пасовищ в 
межах дослідженої території. 

Монголія. Різноманіття та екологію пан-
цирних кліщів у лучних біотопах та степових 
ділянках Монголії та прилеглих територій 
описував Б. Баяртогтох [2]. Відносно бідний 
видовий склад орібатид дослідженої терито-
рії він пояснює суровими кліматичними 
умовами. Зокрема, дефіцит вологості в ґрун-
тах виступає як лімітуючий фактор у поши-
ренні кліщів. За ним, для сухих районів ха-
рактерні, переважно, евритопні види, а також 
незначна частина пристосованих до засухи. 
Б. Баяргтохтох [2] виявив закономірність 
стосовно поширення панцирних кліщів на 
території Монголії: у напрямку з півночі на 
південь – зі збільшенням аридності дослі-
дженої території спостерігається різке ско-
рочення видового різноманіття та щільності 
орібатид. 

Японія. Праці, що стосуються населення 
панцирних кліщів різних типів лук Японії 
були опубліковані Д. Аокі та Г. Гарадом [30-
32, 50]. Зокрема, у сезонній динаміці найсп-
риятливішими умовами для орібатид напівп-
риродних лук відзначаються пізня осінь та 
рання зима, а гіршими – весна та літо. 

Висновок 
Незважаючи на проведені роботи, особ-

ливості структурної організації населення 
орібатид у лучних біотопах Євразії, в цілому, 
все ще залишаються недостатньо вивченими. 
На сьогодні, дослідження панцирних кліщів 
цих типів екосистем були спрямовані, в ос-
новному, у фауністичному руслі і в багатьох 
випадках були напрямлені опосередковано 
до лук, а не спеціально. Стан вивченості так-
сономічного різноманіття, структури та ди-
наміки таксоценів орібатид в умовах лучних 
біотопів Євразії залишається на фрагментар-
ному рівні. Крім того, недостатньо дослі-
дженими є питання основних шляхів антро-
погенної трансформації цих педобіонтів під 
впливом різних антропогенних факторів, зо-
крема, випасання та гідромеліорації. 
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УРАЖЕНІСТЬ ХВОРОБАМИ РОСЛИН ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД 
УДОБРЕННЯ ТА ФУНГІЦИДІВ 

 

С. С. Костючко, В. В. Лихочвор  
Львівський національний аграрний університет, Україна 

 
Подано результати впливу норм і видів мінеральних добрив на ураженість рослин цукрових буря-

ків церкоспорозом та борошнистою росою. Досліджено ефективність захисної дії фунгіцидів залежно 
від кратності їх внесення та схеми застосування. Встановлено, що найвищу ефективність захисту ро-
слин цукрових буряків проти церкоспорозу (97,2 %) та борошнистої роси (100 %) забезпечує трира-
зове внесення фунгіцидів за такою схемою: Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0,6). 

Ключові слова: цукрові буряки, хвороби, фунгіциди, добрива 
 
SUGAR-BEETS DAMAGE BY DESEASES DEPENDING ON FERTILIZERS AND 
FUNGICIDES 
 
S. S. Kostiuchko, V. V. Lykhochvor  
Lviv National Agrarian University, Ukraine 
E-mail: lykhochvor@ukr.net 

 
The article deals with the results of the influence of fertilizers rates and varieties on the sugar-beets 

damage by Cercospora beticola Sac and Erysiphe communis Grev. It is investigated the efficiency of 
fungicides protection depending on their application amount and the scheme of their usage. It is established 
that the highest efficiency of sugar-beets protection from Cercospora beticola Sac (97,2%) and Erysiphe 
communis Grev provides the fungicides application three times by the following scheme: Falkon (0,8) + 
Abakus (1,5) + Reks Duo (0,6). 

Key words: sugar beet , deseases, fungicides, fertilizers. 
 
 
Розміщення посівів цукрових буряків на-

вколо цукрових заводів, недотримання сіво-
зміни та вимог технології вирощування при-
звело до зростання рівня ураження хвороба-
ми. Найбільш поширеними хворобами на 
цукрових буряках є коренеїд, церкоспороз, 
борошниста роса, пероноспороз, рамуляріоз, 
фомоз, іржа, гнилі та ін. [2, 12, 13]. Листко-
вий апарат рослин, уражений хворобами, 
зменшує свою фізіологічну роль як джерело 
акумулювання сонячної енергії в органічній 
речовині. Урожайність буряків під їх впли-
вом зменшуються на 15-20%, а в окремі роки 
значно більше [4, 5]. За даними І Маркова з 
співав.[8], хвороби призводять до втрат уро-
жаю, що перевищують 20%, а в окремі епіфі-
тотійні роки – 50-70% і більше. 

Найпоширенішими з них в Україні в 
2005-2010 рр. були церкоспороз, борошниста 
роса та фомоз (табл. 1). Для обмеження по-
ширення цих хвороб вирішальне значення 
має своєчасне застосування фунгіцидів, не 
менше двічі за вегетацію. Проте фунгіциди 
на посівах цукрових буряків у у 2009 р. за-
стосовувались на 137% посівів у перерахун-

ку на одноразове застосування, у 2010 р. – на 
132%, що не може забезпечити належного 
захисту рослин від плямистостей листя [18]. 

Упродовж останніх років в Україні поси-
люється ураження плямистостями, зокрема 
церкоспорозом, фомозом і навіть альтернарі-
озом. Ці хвороби зменшують інтенсивність 
фотосинтезу, знижують урожайність корене-
плодів.  

Однією з найпоширеніших плямистостей 
листя, що зустрічається практично в усіх зо-
нах бурякосіяння України, є церкоспороз. 
Шкодочинність хвороби проявляється в зме-
ншенні асиміляційної поверхні рослин унас-
лідок передчасного відмирання уражених 
листків. Замість відмерлих листків, рослина 
формує молоді, витрачаючи на це значну кі-
лькість пластичних речовин коренеплодів, 
ріст яких уповільнюється й значно зменшу-
ється вміст цукру [1, 8, 14]. Особливо церко-
спороз поширений у зоні достатнього зволо-
ження, де в більшості районів хворобою 
уражується від 80 до 100% рослин за розвит-
ку її 50-60% [9, 15]. Перші ознаки ураження 
церкоспорозом з'являються на листках у фазі 
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змикання листків у міжряддях (кінець червня 
– початок липня) [7]. Внесення фунгіцидів 
розпочинають за перших симптомів хвороби 
[2] і при потребі повторюють через два-три 
тижні [14]. Церкоспороз спричинює змен-

шення врожайності на 10-20%, вміст цукру – 
на 0,5-1,0%, призводить до загнивання коре-
неплодів під час зберігання і погіршує тех-
нологічні якості сировини [4].   

  
 
 

Табл. 1. – Поширеність та розвиток основних хвороб цукрових буряків в Україні  
(за даними Головдержзахисту) 

Хвороба Поширеність (min-max), % Розвиток (min-max), % 
Коренеїд 1-25 5-22 
Пероноспороз 2-20 - 
Церкоспороз 11-67 30-70 
Альтернаріоз 0,8-38 - 
Борошниста роса 28-29 8-31 
Фомоз 2-65 4-97 
Рамуляріоз 2-18 - 
Іржа 1-7 - 
Вірусна жовтяниця 4-12 30-35 
Парша 1-10 - 
Бактеріоз коренеплодів 1-5 - 
Інші гнилі коренів 1-25 - 

 
 
Борошниста роса призводить до змен-

шення врожайності на 10-40%, а вмісту цук-
ру – на 0,5-1,5% [8]. Шкодочинність хвороби 
полягає в суттєвому зниженні асиміляційної 
поверхні унаслідок відмирання уражених 
листків, порушення процесів синтезу цукрів, 
погіршенню відтоку пластичних речовин у 
коренеплід, швидкому старінню уражених 
листків [7, 9]. Діагностується головним чи-
ном у другій половині вегетації, зазвичай у 
кінці липня на початку серпня і розвивається 
до кінця вегетації [10].  

Використовують для захисту від хвороб 
рослин цукрових буряків переважно наступ-
ні препарати: Абакус, Рекс Дуо, Амістар Ек-
стра, Топсін М, Дерозал, Фалькон, Емінент, 
Альто Супер, Імпакт та ін. [11, 13].   

Обприскування посівів цукрових буряків 
фунгіцидом Альто супер 330 ЕС з нормою 
витрати 0,5 л/га підвищило урожайність ко-
ренеплодів на 8,5 т/га, цукристість – на 0,9%, 
збір цукру – на 1,86 т/га [16]. Фунгіцид Аль-
то Супер доцільно використовувати проти 
церкоспорозу та борошнистої роси, він є та-
кож ефективним проти іржастих хвороб 
[6,7]. Проти альтернаріозу, який прогресує 
останніми роками, доцільно використовува-
ти Амістар Екстра [19]. Крім захисту від 
хвороб, фунгіцид стробілуринової групи 
Амістар Екстра забезпечує також фізіологіч-
ний ефект [7].  

Фунгіцид Рекс дуо, крім збудників боро-
шнистої роси та церкоспорозу, пригнічує та-
кож церкоспорельозну і фузаріозну кореневі 
гнилі за норми застосування 0,6 л/га [19]. 

Період захисної дії системних фунгіцидів 
триває 20-25 днів, контактних – 10-12 днів, 
тому потрібно проводити декілька обприску-
вань [5].  

Великі норми мінеральних добрив приз-
водять до сильнішого ураження рослин цер-
коспорозом, зменшують поширення фомозу 
листя цукрових буряків, а достовірного 
впливу добрив на ураження альтернаріозом 
не встановлено [3]. В інших дослідженнях за 
внесення N120Р80К120 порівняно до варіанту 
без добрив, ступінь розвитку альтернаріозу 
зменшувався на 3,6-4,3%, а фомозу на 2,5-
3,4% [17].  

Без застосування фунгіцидів неможливо у 
сучасних технологіях досягти високої еко-
номічно обґрунтованої врожайності корене-
плодів. Тому пошук найбільш ефективної 
моделі застосування фунгіцидів (триразове 
внесення) є актуальним при вирощуванні 
цукрових буряків.  

Найбільше поширення на рослинах цук-
рових буряків в умовах західного Лісостепу 
мають церкоспороз і борошниста роса. Під 
впливом церкоспорозу маса коренів ураже-
них рослин порівняно до здорових зменши-
лась з 502 до 396 г (21,2%), гички – з 395 до 
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243 г (38,3%) а цукристість зменшилась з 
17,1 до 16,6% [6]. 

Поширення (розповсюдженість) хвороби 
визначали за формулою: 

N
nP 100  

де Р - поширення хвороби, %; N – загальна 
кількість рослин у пробі, шт.; n – кількість 
уражених рослин у пробі, шт. 

 Розвиток хвороби визначали за форму-
лою: 

KN
ваR )(  

де R – розвиток хвороби,%; N – загальна кі-
лькість рослин у пробі, шт.; Σ (а . в) – сума 
добутків кількості рослин у пробі на відпові-
дний їм бал ураження, К – найвищий бал 
шкали ураження. 

Ефективність дії фунгіцидів встановлю-
вали за формулою: 

%, де 

Ед – ефективність дії препаратів; 
Rк – розвиток хвороби на контролі; 
Rв – розвиток хвороби на варіанті досліду. 

Вперше фунгіциди у наших дослідженнях 
вносили за появи ознак ураження церкоспо-
розом (орієнтовно 15-25 червня залежно від 
року), вдруге посіви обробляли через 20-30 
днів (орієнтовно 5-15 липня) і втретє (орієн-
товно 5-15серпня) через 40-50 днів після 

першого внесення. Обстеження посівів і ви-
значення ураженості рослин цукрових буря-
ків хворобами проводили в період завершен-
ня захисної дії фунгіцидів (через 20 днів піс-
ля останнього внесення) на початку вересня. 

Вплив добрив на ураженість і пошире-
ність хвороб вивчали в досліді, що включав 
10 варіантів: 1. N0 Р0 К0 – контроль; 2. N100 
Р50 К120, 3. N150Р75К180 ; 4. N200 Р100 К240 N-ам. 
селітра (N200); 5. N200 Р100 К240 – N-карбамід 
(N200); 6. N200 Р100 К240 – ам. селітра (N133) + 
карбамід (N67); 7. N200 Р100 К240 – ам.селітра 
(N100) + карбамід (N100); 8. N200 Р100 К240 – ам. 
селітра (N67) + карбамід (N133); 9. N200 Р100 
К240 –ам. селітра (N67) + карбамід (N133) + 
MgSO4 (5%); 10. N200 Р100 К240 – ам.селітра 
(N67) + карбамід (N133) + MgSO4 (5%) + мік-
родобриво Інтермаг.  

За даними наших польових спостережень 
найменша розповсюдженість (1,2%) і розви-
ток церкоспорозу листків (0,6%) були на ко-
нтролі без добрив (табл. 2). З підвищенням 
норми добрив ці показники зростали на фоні 
N100Р50К120 до 2,0 % та 0,9 %, на фоні 
N150Р75К180 – до 3,1 % та 1,3 % і на варіантах 
з внесенням N200Р100К240 знаходяться в межах 
3,5-4,7 % та 1,4-2,6 %. Поширеність і розви-
ток хвороби практично не залежали від виду 
азотних добрив. Внесення на цьому ж фоні 
магнію та сірки і мікроелементів призводило 
до зменшення ураження церкоспорозом. 

Табл. 2. – Вплив удобрення на ураження листкового апарату цукрових буряків хворобами, 
середнє за 2012-2014 рр. 

В
ар
іа
нт

 
уд
об
ре
н-

ня
 

Церкоспороз Борошниста роса 

поширеність, 
% 

середній 
бал  

ураження 

розвиток 
хвороби, 

% 
поширеність 

% 
середній 
бал  

ураження 

розвиток 
хвороби, 

% 
1 1,2 0,02 0,6 - - - 
2 2,0 0,03 0,9 0,5 0,01 0,2 
3 3,1 0,03 1,3 1,1 0,02 0,2 
4 4,5 0,05 2,4 1,5 0,02 0,4 
5 4,4 0,05 2,6 1,4 0,02 0,3 
6 4,7 0.05 2,4 1,5 0,02 0,4 
7 4,5 0,05 2,4 1,6 0,02 0,3 
8 4,4 0,05 2,4 1,4 0,02 0,3 
9 3,8 0,04 1,8 1,1 0,02 0,2 
10 3,5 0,04 1,4 0,9 - - 

 *Внесені фунгіциди: Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0,6) 
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Борошниста роса значно менше уражала 
цукрові буряки, про що свідчать показники 
поширеності, ураження та розвитку цієї хво-
роби. Спостерігається тенденція деякого під-
вищення цих показників за внесення макси-
мальної (N200Р100К240) норми добрив. 

Ефективність дії фунгіцидів вивчали за 
такою схемою: 1. контроль без фунгіцидів; 2. 
Фалькон (0,8 л/га); 3. Фалькон (0,8 л/га) + 
Абакус (1,5 л/га); 4. Фалькон (0,8 л/га) + 
Абакус (1,5 л/га) + Рекс Дуо (0,6 л/га); 5. 
Рекс Дуо(0,6 л/га) + Амістар Екстра (0,75 
л/га) + Топсін М (1,0 л/га); 6. Дерозал (0,5 
л/га) + Фалькон (0,8 л/га) + Рекс Дуо (0,6 
л/га); 7. Імпакт К (0,8 л/га) + Амістар Екстра 
(0,75 л/га) + Альто Супер (0,5 л/га). 

Найбільше ураження церкоспорозом та 
борошнистою росою, як і очікувалось, вияв-
лено на контролі без внесення фунгіцидів. 
Ефективність захисної дії препаратів була 
найнижчою на варіанті з одноразовим вне-
сенням фунгіциду Фалькон (0,8 л/га). Для 
церкоспорозу вона становила 45,1 %, для бо-
рошнистої роси була вищою – 67,5 % (табл. 
3). За дворазового внесення фунгіцидів Фа-
лькон (0,8 л/га) + Абакус (1,5 л/га) показники 
ефективності зросли, відповідно до 72,2 % та 
85,4 %. Найкращу захисну дію мало триразо-
ве внесення фунгіцидів за схемою третього 
варіанту: Фалькон (0,8 л/га) + Абакус (1,5 
л/га) + Рекс Дуо (0,6 л/га). 

 
Табл. 3. – Ефективність захисної дії фунгіцидів від ураження листкового апарату цукрових буряків 

хворобами, середнє за 2012-2014 рр. 
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1 85,0 1,4 28,8 - 32,0 0,6 12,3 - 
2 28,6 0,4 15,8 45,1 8,1 0,2 4,0 67,5 
3 15,4 0,2  8,0 72,2 3,8 0,1 1,8 85,4 
4 2,2 0,02 0,8 97,2 - - - 100 
5 3,4 0,03 1,2 95,8 0,5 0,02 0,2 98,4 
6 10,0 0,1 5,4 81,3 2,4 0,05 0,7 94,3 
7 5,8 0,05 2,5 91,3 1,2 0,03 0,4 96,7 

  
Ефективність дії проти борошнистої роси 

тут становила 100 %, а проти церкоспорозу – 
97,2 %. На п’ятому, шостому та сьомому ва-
ріанті ефективність дії триразового внесення 
фунгіцидів залишалась високою як проти 
борошнистої роси (94,3-98,4 %), так і церко-
спорозу (81,3-95,8 %). Високою залишалась 
ефективність фунгіцидів на п’ятому варіанті 
з триразовим внесенням фунгіцидів Рекс Дуо 
(0,6 л/га) + Амістар Екстра (0,75 л/га) + Топ-
сін М (1,0 л/га), де для церкоспорозу вона 
становила 95,8 %, а для борошнистої роси – 
98,4 %. Більшою залишкова ураженість цими 
хворобами була на шостому варіанті, на 
якому була застосована наступна фунгіцидна 
схема: Дерозал (0,5 л/га) + Фалькон (0,8 л/га) 
+ Рекс Дуо (0,6 л/га).  

Висновок 
Таким чином, найвищу ефективність за-

хисту рослин цукрових буряків проти церко-
спорозу (97,2 %) та борошнистої роси (100 
%) забезпечує триразове внесення фунгіци-
дів за такою схемою: Фалькон (0,8 л/га) + 
Абакус (1,5 л/га) + Рекс Дуо (0,6 л/га). 
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УДК 632.937 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СУНИЦІ АНАНАСНОЇ  
ЗА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 

І. С. Рожко, І. М. Гель 
Львівський національний аграрний університет 
 

Вивчено вплив мікробіологічних препаратів на кількісні параметри продуктивності суниці 
ананасної, а саме, середню масу плоду, врожайність та відсотковий вміст уражених сірою гниллю 
плодів. Найбільш ефективним виявилося застосування біокомплексу®-БТУ універсального та фі-
тоциду®-р для овочів і фруктів, що забезпечило комплексний захист рослин суниці від сірої гнилі, 
без ефекту звикання; збалансоване живлення рослин мікро- та макроелементами, фітогормонами, 
вітамінами та, як результат, підвищення врожайності, в середньому, на 37 – 45 % (біокомплекс®-
БТУ універсальний) та на 20 – 35 % (фітоцид®-р для овочів і фруктів) порівняно з контролем.  

Ключові слова: мікробіологічні препарати, продуктивність, середня маса плоду, сірі гниль 
плоду. 
 

THE PRODUCTIVITY OF FRAGARIA ANANASSA WITH THE USE  
OF DOMESTIC MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS 

 
I. S. Rozhko, I. M. Hel 
Lviv National Agrarian University 
Е-mail: ivanka_rozhko@ukr.net 

 
The paper studies the influence of microbiological preparations on the quantitative parameters of the 

garden strawberry (Fragaria ananassa) productivity, namely the average weight of the fruit, crop capacity, 
and the percentage of fruit affected by gray rot. The most effective method was the use of a 
biocomplex®-BTU universal and phytocid®-p for vegetables and fruit, it provided the complex 
protection of strawberry plants from gray rot, without the habituation effect; balanced nutrition of plants 
with micro- and macro elements, phytohormones, vitamins and, as a result, an increase of crop capacity 
by 37–45% (biocomplex®-BTU universal) and 20–35% (phytocide®-p for vegetables and fruit) on 
average, as compared with control. 
 Key words: microbiological preparations, productivity, average fruit weight, grey rot. 
 
Актуальність. Згідно статті 3 розділу ІІ 

постанови Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 чер-
вня 2007 року стосовно органічного вироб-
ництва і маркування органічних продуктів 
однією з загальних цілей органічного вироб-
ництва є: виробництво широкого спектру 
харчових продуктів та інших сільськогоспо-
дарських продуктів для задоволення попиту 
споживачів на товари, вироблені з викорис-
танням процесів, які не шкодять навколиш-
ньому середовищу, здоров’ю людини, здо-
ров’ю рослин, а також здоров’ю і добробуту 
тварин [6]. 

З вищенаведеними постулатами постано-
ви Ради (ЄС) синхронізуються основні кон-
цепти наказу Міністерства аграрної політики 
України від 21.07.2008 N 444/74 «Про за-
твердження галузевої Програми розвитку 
садівництва України на період до 2025 року і 

галузевої Програми розвитку виноградарства 
та виноробства України на період до 2025 
року», зокрема, наголошується, що «З метою 
подальшої екологізації захисту плодових ку-
льтур від хвороб і шкідників більше уваги 
необхідно приділяти агротехнічним захо-
дам… При цьому, важливого значення набу-
ває застосування біологічно активних речо-
вин (інгібіторів синтезу хітину та росту ко-
мах), а також мікробіологічних препаратів» 
[5]. 

До культур, плоди якої володіють високим 
харчовим статусом належить суниця ананасна 
(Fragaria ananassa Duch.). Гармонійне поєд-
нання компонентів хімічного складу плоду 
суниці: цукрів, антоціанів, органічних кис-
лот, пектинових речовин, вітаміну С створює 
виняткові смакові відчуття при вживанні 
цього плоду.  
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Як відомо, на суницях паразитує понад 50 
видів шкідливих організмів зокрема, малино-
во-суничний довгоносик-квіткоїд (Anthono-
mus rubi Hbst.), сірий, або землистий, корене-
вий довгоносик (Sciaphilus asperatus Hbst.), 
зелений, або кропивний, довгоносик (Phyl-
lobius urticae Deg.), суничний листоїд (Pyr-
rhalta tenella L.), західний травневий хрущ 
(Melolontha melolonta L.), пильщик суничний 
(Emphetus cinctus L.), цикадка пінниця слиня-
ва (Philaenus spumarius L.), суничний кліщ 
(Tarsonemus pallidus Banks), павутинний кліщ 
(Tetranychus urticfe Koch.), ківсяк крапчастий 
(Blanjulus guttulatus Gero), польовий слизень 
(Agriolimax agrestis L.), сітчастий слизень 
(Agriolimax reticulates Műll), хризантемна не-
матода (Aphelenchoides ritzemabosi Schwartz.), 
стеблова нематода (Ditylenchus dipsaci (Kühn) 
Fil.), сунична нематода (Aphelenchoides 
fragariae Chr.); грибні хвороби, зокрема, вер-
тицильоз (Verticillium alboratrum Reinke et 
Berth.), фітофтороз, або почервоніння осьово-
го циліндра (Phytoftora fragariae Hickman), 
фітофторозна шкіркова гниль (Phytoftora cac-
torum (Leb. et Cohn.), борошниста роса 
(Sphaerotheca macularis Magn. f. Fragariae 
Saez.), біла плямистість (Ramularia Tulasnei 
Saes.), бура плямистість (Marsonia potentilla 
P. Magn. f. fragaria Man.), сіра гниль (Botritys 
cinerea Pers.), вірусні та мікоплазмові інфек-
ції. Найбільш небезпечними кореневими хво-
робами суниці є фітофтороз і вертицильоз, 
вкрай небезпечні плямистості листя, сіра 
гниль та борошниста роса, які в епіфітотійні 
роки можуть на 70% і більше знизити уро-
жайність насаджень [4]. 

Для підтримування належної продуктив-
ності рослин та якості врожаю суничні наса-
дження слід захищати. Проти шкідливих ор-
ганізмів існують різні засоби боротьби зале-
жно від патогена. Зокрема, проти грибних 
інфекцій використовують небезпечні для те-
плокровних хімічні препарати. Оскільки пло-
ди суниці мають велике значення як дієтич-
ний і лікувальний продукт, пріоритетним для 
захисту від фітопатогенів слід вважати засто-
сування мікробіологічних препаратів [1, 2, 3].  

Тривіальна відсутність екологічного вихо-
вання та знань у більшості виробників ягідної 
продукції, банальне бажання швидкого заробі-
тку за повної відсутності пріоритетності одер-
жання екологічно чистої якісної вітамінної 
продукції, спекуляція поняттями «біо-» та 
«еко-», не дотримання елементарних умов 

зберігання БЗЗР й, відповідно, їх неефектив-
ність використання не дає в повній мірі оціни-
ти переваги біологічного (органічного) земле-
робства [7, 8, 9, 10]. 

Матеріали і методи. В природних біоце-
нозах існує гомеостаз, відповідно, кожен па-
тоген має свого антагоніста. Зокрема антаго-
ністами багатьох патогенних грибних інфек-
цій є штами молочнокислих та ґрунтових ба-
ктерій, а також грибних організмів. Спираю-
чись на це протягом останніх десятиріч були 
створені вітчизняні мікробіологічні препара-
ти, які рекомендуються для застосування на 
суниці ананасній.  

На сьогодні, найбільш поширені та досту-
пні для придбання у роздрібній торгівельній 
мережі препарати:  

- Інженерно-технологічного інституту 
«Біотехніка» Національної академії аграрних 
наук України (Україна, Одеська область, смт. 
Хлібодарське, http://www.biotechnica.org.ua): 
гаупсин Бт, триходермін Бт, планриз Бт;  

- ПП «БТУ-Центр» (Україна, Вінницька 
область, м. Ладижин, info@btu-center.com): 
азотофіт®-р для овочів і фруктів, фітоцид®-р 
для овочів і фруктів, біокомплекс®-БТУ уні-
версальний. 

Згідно інформації офіційного сайту Інже-
нерно-технологічного інституту «Біотехніка» 
Національної академії аграрних наук Украї-
ни [11] призначення: 

- гаупсину Бт (санітарно-епідеміоло-
гічний висновок №05.03.02-07/74093 від 
07.10.2010 р.): боротьба з фітопатогенами, які 
викликають плодові, кореневі гнилі, гельмі-
нтоспоріози та вертицильози, борошнисту 
росу тощо, підвищення врожайності.  

- триходерміну Бт (посвідчення про дер-
жавну реєстрацію А №03202 від 07.05.2012): 
боротьба з фітопатогенами, які викликають 
гельмінтоспоріози, фітофторози, аскохітози, 
плодові та кореневі гнилі, стимуляція росту 
та розвитку рослин, підвищення їх стійкості 
до хвороб. 

- планризу Бт (посвідчення про державну 
реєстрацію А №03201 від 07.05.2012): боро-
тьба з фітопатогенами, які викликають плодо-
ві гнилі, стимуляція росту та розвитку рос-
лин, підвищення врожайності. 

Згідно інформації офіційного сайту ПП 
«БТУ-Центр» [12] призначення: 

- азотофіту®-р для овочів і фруктів (пос-
відчення про державну реєстрацію А 
№02961): стимуляція росту та розвитку ко-
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реневої системи та рослини загалом, приско-
рення термінів дозрівання, фіксація азоту з 
атмосфери, зміцнення імунітету рослин і пі-
двищення стійкості до хвороб, підвищення 
врожайності.  

- фітоциду®-р для овочів і фруктів (пос-
відчення про державну реєстрацію А № 
02962): зміцнення імунітету та підвищення 
стійкості рослин до хвороб, кореневе та по-
закореневе підживлення.  

- біокомплексу®-БТУ універсального 
(посвідчення про державну реєстрацію А № 
03133): кореневе та позакореневе піджив-
лення, захист від грибних та бактеріальних 
хвороб.  

Протягом 2015–2016 р.р. на дослідному 
полі кафедри садівництва та овочівництва 
Львівського національного аграрного універ-
ситету вивчали реакцію сортів суниці анана-
сної на застосування вітчизняних мікробіо-
логічних препаратів з метою відбору най-
більш ефективних для отримання екологічно 
чистої високоякісної вітамінної продукції та 
сировини для переробної промисловості.  

Аналізували кількісні параметри продук-
тивності, а саме, середню масу плоду, вро-
жайність та відсотковий вміст уражених сі-
рою гниллю плодів. Сіру гниль обрали з 
огляду на небезпечність гриба (уражує всі 
надземні органи рослини: квіти, бутони пло-
доніжки, плоди), особливо в роки з нерівно-
мірною кількістю опадів протягом періоду 
цвітіння та під час збору врожаю.  

Дослід проводився в трьохразовій повто-
рності в насадженнях першого та другого 
року товарного плодоношення сортів Ольвія 
та Рубіновий Кулон.  

Біологічні препарати вносили позакоре-
нево у рекомендованій концентрації ввечері 
після заходу сонця. Рослини обробляли 4 ра-
зи з інтервалом в 14 днів. Першу обробку 
проводили у фазу висування 1-го квітоноса – 
27.04. (2015 рік) та 30.04. (2016 рік); другу – 
на початку фази цвітіння – 11.05. (2015 рік) 
та 14.05 (2016 рік); третю – в період масово-
го цвітіння – 25.05. (2015 рік) та 28.05 (2016 
рік); четверту – на початку фази достигання 
плодів 08.06.(2015 рік) та 11.06. (2016 рік). 

Згідно метеорологічних даних Дублянсь-
кого метеопосту ЛНАУ, протягом місяців 
вегетації, взятих для дослідження (квітень – 
червень) двох років метеорологічні умови 

були схожими, зокрема у 2015 році: tсер.= 
14,15ᴼС, ∑ опадів = 218,5 мм, у 2016 році: 
tсер.= 14,20ᴼС, ∑ опадів = 208,9 мм [13]. 

Результати досліджень та обговорення. 
Як свідчать дані таблиці на всіх ділянках, де 
вносили мікробіологічні препарати, параме-
три продуктивності були значно вищими, 
ніж на контролі.  

Так, врожайність досліджуваних сортів у 
вегетацію 2015 та 2016 років була найвищою 
за внесення біокомплексу®-БТУ універсаль-
ного: 2015 рік – 0,986 кг/пог. м (Ольвія) та 
0,824 кг/пог. м (Рубіновий Кулон); 2016 рік –  
1,012 кг/пог. м (Ольвія) та 0,921 кг/пог. м 
(Рубіновий Кулон) (табл.).  

В середньому за два роки, порівняно з 
контролем, використання гаупсину Бт забез-
печило зростання врожайності рослин суниці 
у сорту Ольвія на 22,0 %, у сорту Рубіновий 
Кулон на 15,9 %; триходерміну Бт: у сорту 
Ольвія – на 20,4 %, у сорту Рубіновий кулон – 
на 19,0%; планризу Бт: у сорту Ольвія – на 
34,0 %, у сорту Рубіновий Кулон – на 12,2%; 
азотофіту®-р для овочів і фруктів: у сорту 
Ольвія – на 33,2 %, у сорту Рубіновий Кулон 
– на 16,8%; біокомплексу®-БТУ універсаль-
ного: у сорту Ольвія – на 44,4 %, у сорту Ру-
біновий Кулон – на 37,04%; фітоциду®-р для 
овочів і фруктів: у сорту Ольвія – на 34,5 %, 
у сорту Рубіновий Кулон – на 20,9 %.  

Як видно з таблиці на варіантах із засто-
суванням мікробіологічних препаратів про-
слідковувалася чітка тенденція незначного 
підвищення показника середньої маси плоду, 
що можна пояснити позитивним впливом 
компонентів мікробіологічних препаратів та, 
відповідно, хорошим загальним фізіологіч-
ним станом досліджуваних рослин. Так, у 
2015 році зростання середньої маси плоду 
сорту Ольвія склало від 0,5 г (триходермін 
Бт) до 1,5 г (планриз Бт та біокомплекс®-
БТУ універсальний), сорту Рубіновий Кулон 
– від 0,5 г (гаупсин Бт, планриз Бт, азото-
фіт®-р) до 1,5 г (біокомплекс®-БТУ універ-
сальний). У 2016 році у сорту Ольвія спосте-
рігалося зростання середньої маси плоду по 
всіх варіантах на 0,5 – 1,5 г порівняно з кон-
тролем, а у сорту Рубіновий Кулон по всіх 
варіантах, за винятком, варіанту з викорис-
танням планризу Бт, на якому середня маса 
плоду була такою ж як і на контролі, а саме 
16,0 г. 
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Табл. – Порівняльна таблиця продуктивності рослин суниці 

Варіант 
(сорт/препарат) 

Врожайність, 
кг/пог. м 

Середня маса  
плоду, г 

% уражених  
сірою гниллю плодів 

2015 
рік 

2016 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2015  
рік 

2016  
рік 

Ольвія (контроль)16,0 18,0 14,5 15,0 0,708 0,676 ٭ 
Ольвія/гаупсин Бт 0,832 0,856 16,0 15,5 13,0 12,0 
Ольвія/триходермін Бт 0,821 0,845 15,5 15,0 14,0 13,0 
Ольвія/планриз Бт 0,916 0,938 16,5 16,0 16,0 15,0 
Ольвія/азотофіт®-р 0,914 0,931 16,0 16,0 13,5 12,0 
Ольвія/фітоцид®-р 0,967 0,895 16,0 16,0 12,0 11,0 
Ольвія/біокомплекс®-БТУ  
універсальний 

0,986 1,012 16,5 16,0 10,0 9,0 

Рубіновий Кулон (к) ٭   0,618 0,656 16,5 16,0 9,0 8,0 
Рубіновий Кулон/гаупсин Бт 0,732 0,745 17,0 16,5 6,0 5,0 
Рубіновий  
Кулон/триходермін Бт 

0,749 0,767 17,5 16,5 5,5 5,0 

Рубіновий Кулон/планриз Бт 0,703 0,727 17,0 16,0 7,5 6,5 
Рубіновий Кулон/азотофіт®-р 0,723 0,765 17,0 16,5 6,0 6,0 
Рубіновий Кулон/фітоцид®-р 0,760 0,780 17,5 16,5 5,0 4,5 
Рубіновий  
Кулон/біокомплекс®-БТУ  
універсальний 

0,824 0,921 18,0 17,0 4,0 3,0 

       
Б  * ез мікробіологічного препарату 

 
Відсоток уражених сірою гниллю плодів 

був значно нижчим порівняно з контролем 
на всіх варіантах. Найефективнішими у бо-
ротьбі з цим патогеном виявивилися біоком-
плекс®-БТУ універсальний та фітоцид®-р 
для овочів і фруктів. Так, у 2015 році у сорту 
Ольвія на варіанті з використанням біокомп-
лексу®-БТУ універсального (фітоциду®-р 
для овочів і фруктів) виявлено 10 % (12 %) 
уражених плодів порівняно з 18 % на конт-
ролі, у сорту Рубіновий Кулон, відповідно, 
4 % (5 %), порівняно з 9 % на контролі. У 
2016 році зберігалася тенденція якісного 
впливу на польову стійкість рослин суниці 
ананасної проти сірої гнилі вищеназваних 
мікробіологічних препаратів, так у сорту 
Ольвія на варіанті з використанням біокомп-
лексу®-БТУ універсального (фітоциду®-р 
для овочів і фруктів) виявлено 9 % (11 %) 
уражених плодів порівняно з 16 % на конт-
ролі, у сорту Рубіновий Кулон, відповідно, 
3 % (4,5 %), порівняно з 8 % на контролі.  

Висновок 
За результатами досліджень, можна стве-

рджувати, що всі застосовувані мікробіоло-
гічні препарати мали позитивний вплив на 
стан та продуктивність досліджуваних сортів 
суниці ананасної. Найбільш ефективним ви-

явилося застосування біокомплексу®-БТУ 
універсального та фітоциду®-р для овочів і 
фруктів, що забезпечило комплексний захист 
рослин суниці від сірої гнилі, без ефекту 
звикання; збалансоване живлення рослин 
мікро- та макроелементами, фітогормонами, 
вітамінами та, як результат, підвищення 
врожайності, в середньому, на 37–45 % (біо-
комплекс®-БТУ універсальний) та на 20–35 
% (фітоцид®-р для овочів і фруктів) порів-
няно з контролем.  

Для досягнення бажаного ефекту від за-
стосування мікробіологічних препаратів на 
насадженнях суниці ананасної з метою 
отримання екологічного вітамінного продук-
ту слід чітко дотримуватися запропонованих 
науково обґрунтованих та практично апро-
бованих правил застосування препарату. 
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СОРТИМЕНТ ВИНОГРАДУ ЛЬВІВЩИНИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ 
ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В АМАТОРСЬКОМУ ВИНОГРАДАРСТВІ  

 
І. М. Гель 
Львівський національний аграрний університет 

 
Дослідження стану поверхневих вод Язівського сірчаного рудника Львівської області упродовж 

Виноградарство в умовах Лісостепової зони Західної України проблематичне через особливості клі-
мату (високе зволоження, мало сонячних днів, недостатньо висока температура для формування якіс-
ного урожаю). Промислове виноградарство в умовах Львівщини, через особливості клімату, на сьо-
годні має невеликі перспективи. Але на присадибних ділянках та невеликих фермерських господарс-
твах можна успішно вирощувати виноград з мінімальним застосуванням засобів захисту для отри-
мання екологічно чистої продукції. Щоб забезпечувати цінними ягодами родину і місцевий ринок, 
необхідно підібрати сорти винограду добре адаптовані до кліматичних умов і стійкі до основних па-
тогенів винограду.  

За результатами вивчення колекції сортів винограду столового та технічного призначення пропо-
нується група сортів для присадибного вирощування.  

Ключові слова: виноград, шкідники та хвороби винограду, безпечні засоби боротьби. 
 
PRODUCT VINOGRAUND FOR GROWING ENVIRONMENTALLY PURE PRODUCTS 
IN THE TERMS OF THE AMATURIAN VINE GROWTH OF LVIV REGION 

 
I. M. Gel 
Lviv National Agrarian University 
Е-mail: ivanka_rozhko@ukr.net 

 
Viticulture in the conditions of the Forest-steppe zone of Western Ukraine is problematic due to the 

peculiarities of the climate (high humidity, few sunny days, insufficient high temperature for the formation 
of high quality crops). Industrial viticulture in the conditions of Lviv region, due to the peculiarities of the 
climate, today has small prospects. But in private plots and small farms, grapes can be successfully cultivated 
with minimal use of protection to produce environmentally friendly produce. In order to provide the family 
with valuable berries and the local market, it is necessary to pick up the varieties of grapes well adapted to 
climatic conditions and resistant to the main pathogens of grapes. 

According to the results of the study of the collection of varieties of table grapes and technical purposes, 
a group of varieties for domestic growing is offered. 

Key words: grapes, pests and diseases of grapes, safe means of struggle..   
 
В умовах Лісостепової зони та Полісся 

класичні сорти винограду вирощувати недо-
цільно, оскільки температурний режим не 
дозволяє отримати плоди доброї якості, а 
пізні сорти тут взагалі не визрівають. На сьо-
годні маємо сорти винограду, які добре рос-
туть і формують якісний врожай в умовах 
нетрадиційних зон виноградарства – Північ-
ної та Західної України (не рахуючи Закар-
паття, де тепловий режим набагато кращий і 
виноград є традиційною культурою). Для 
нашої кліматичної зони важливо, щоб сорти 
мали короткий період вегетації і дозрівання 
ягід. В умовах Львівщини виноградники іс-
нують в основному в умовах присадибних 
господарств, на сьогодні починають заклада-
ти невеликі площі й невеликі фермерські го-

сподарства. Для них важливо підібрати сор-
ти адаптовані до кліматичних умов (морозо-
стійкі, зимостійкі, хоча б відносно, стійкі до 
основних патогенів винограду для отриман-
ня здорових ягід).  

На сьогодні маємо складні міжвидові гі-
бриди між морозостійкими видами, а також 
видом Vitis vinifera L., здатні витримувати 
температури до –30ºС, що дозволяє вирощу-
вати виноград без укриття на зиму, що знач-
но спрощує технологічні процеси. Гібриди 
Худякова, Тихонова, Рамінга, Потапенка за-
воювали північні терени, їх можна вирощу-
вати не тільки в північних землях України, 
але й у Білорусі і Росії. До сортів, що не пот-
ребують укриття на зиму П .О. Мазур відно-
сить сорти Альфа, Ананасний, Армалага, 
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Буффало, серію гібридів, отриманих А.О. 
Кондратським у Києві (К-390, К-878 та ін.), 
Онтаріо, Сенека, Люсіль, Балабанівський та 
ін. Добре зарекомендували себе в умовах Лі-
состепу і Полісся мускатні сорти Болгарія 
Стійка (У-45/23), Звенигородський Білий, 
Київський Білий, К-757, К-768, К-1100, По-
дарунок Войтович (У-60-29), Слава, Славу-
тич, Ювілей-70 [4, 5].  

Виноград ушкоджується багатьма шкід-
никами, вірусними, бактеріальними і гриб-
ними хворобами. Для збереження врожаю 
від шкідливих організмів застосовують агро-
технічні і хімічні заходи боротьби. Найкраще 
максимально використати природні фактори 
регулювання чисельності і шкідливості пара-
зитуючих організмів. 

Найнебезпечніший карантинний шкідник 
винограду – філоксера (Phylloxera vastatrix 
Planch.) в умовах Львівщини поки що не за-
реєстрований. Крім філоксери виноградові 
шкодять листокрутки різних видів, а також 
гусениці совок, п’ядунів та косарі. На Льві-
вщині відмічено пошкодження листя виног-
раду травневим хрущем. Небезпечні також 
виноградний бруньковий, листковий та різні 
види павутинних кліщів. Ці шкідники актив-
но розвиваються в зонах традиційного вино-
градарства, бо добре пристосувалися до клі-
матичних умов цих зон. В умовах Західного 
Лісостепу більшість шкідників практично не 
шкодять, зокрема в умовах Львівщини най-
шкодочиннішим є виноградний кліщ, який 
виявлений багатьма аматорами на присадиб-
них ділянках. Проти шкідників винограду 
традиційно застосовують хімічні і біологічні 
заходи боротьби. Зокрема від кліща застосо-
вують хімічні препарати акарициди, які є 
надзвичайно небезпечні для корисної енто-
мофауни, та дуже небажані на присадибному 
винограднику. Але регулювати чисельність 
кліщів можна застосовуючи препарати сірки, 
які менше шкодять зовнішньому середови-
щу.  

 В умовах Львівщини більше проблем 
маємо з хворобами винограду. Загалом на 
винограді паразитує понад 500 грибних, бак-
теріальних, вірусних, мікоплазмозних та ін-
ших організмів. Найшкодочиннішими в на-
ших умовах є: мільдю (Plasmopara viticola 
Berl. Tt de Tany), оїдіум (Uncinula necator 
Burr), сіра гниль (Botrytis cinerea Pers), ан-

тракноз (Gloeosporium ampelophagum Sacc.) 
та чорна плямистість (Phomopsis viticola 
Sacc.). Серед вірусних найчастіше трапля-
ється інфекційний хлороз, коротковузля, 
скручення листя. Профілактика поширення 
вірусних інфекцій – здоровий садивний ма-
теріал.  

Вивчення колекції 55 сортів і гібридів 
(30 з них представлені в табл.) в умовах 
Львівщини протягом п’яти останніх років 
дозволяє виділити групу сортів, які здатні 
витримувати патогенний прес навіть в роки 
надмірного зволоження. До них належать 
традиційні для Львівщини Ізабелла, Ананас-
ний, Лідія, Люсіль, які можна зустріти майже 
у всіх виноградарів-аматорів, а також Колу-
мбія, Фані, Гімрод, Аркадія, Плевен Стійкий, 
Дублянський, Пленитель, Муромец, Іринка, 
Мускат Блю, ТП-95, Лучистий, 89-3, Мюл-
лер Тургау, грона яких залишаються здоро-
вими навіть при ураженні листя. Відносно 
стійкі, але обов’язково потребують профіла-
ктичних обприскувань Вікторія, Сонячний, 
Кеша, Лора, Галбена Ноа, Денал, Цица, Рус-
бол, Надія Українська, Ідеал, Юлія, Орхідея, 
Тур Хієрдал і ряд інших, у яких і листя і 
плоди значно уражуються мілдью, оїдіумом 
та сірою гниллю (табл.). 

Від шкідників і хвороб застосовують хі-
мічні препарати, асортимент яких постійно 
поновлюється. Але треба добирати препара-
ти екологічно найбезпечніші, які б, відносно, 
не шкодили людям, корисним комахам-
ентомофагам, а також бджолам чи джмелям. 
Традиційно для винограду рекомендують 
препарати на основі міді, які ефективно зни-
жують розвиток мілдью і сірої гнилі, а також 
антракнозу. Від оїдіуму ці препарати виног-
рад не захистять. Тому проти цієї хвороби 
краще використати препарати сірки (Тіовіт 
Джет, колоїдна сірка та інші), які ефективно 
знижують шкодочинність основних хвороб 
та, паралельно, знижують чисельність кліщів 
[6]. 

Для отримання здорової продукції на 
присадибних ділянках найкраще здійснюва-
ти профілактичні обприскування, які не до-
зволять розвиватися патогенам. А безпосере-
дні застосовувати лише в тому випадку, коли 
розвиток хвороби може привести до значних 
втрат урожаю і якості ягід. 
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Табл. – Показники зимостійкості винограду та його стійкості до основних хвороб  

№ Сорт 

Зимостійкість Максимальне ураження  
основними хворобами, бал 

Стан кущів 
після  
зимівлі, 
бал 

К-сть  
випрілих 
бруньок, 

% 
Мільдю Оїдіум Сіра 

гниль 
Антра-
кноз 

1 Дублянський 5 1,5 1 2 0 0 
2 Муромец 4 15,8 2 1 0 1 
3 Вікторія 5 22,2 1 2 1 1 
4 Солнечный 5 12,5 3 3 0 1 
5 Галбена Ноа 4 20,5 3 2 1 1 
6 Ізабелла 5 0 1 1 0 0 
7 Лідія 4 0,5 3 1 0 0 
8 Молдова 2 10,2 1 1 1 0 
9 Мюллер Тургау 3 5,2 2 1 1 0 

10 Пленітель 3 12,6 2 0 0 1 
11 Лучистый 4 5,7 2 1 0 0 
12 89-3 4 8,8 1 1 1 0 
13 К-784 4 9,2 3 1 2 1 
14 Мускат Блю 4 7,5 1 0 0 0 
15 Фані 5 4,2 1 1 0 0 
16 Фламінго 4 10.2 2 1 1 1 
17 Вікторія 5 2,3 3 1 2 1 
18 Гімрод 5 3,4 1 1 0 0 
19 Тур Хієрдал 4 9,8 3 2 3 1 
20 Аркадія 4 8,8 2 1 1 1 
21 ТП-95 4 10,2 1 1 1 1 
22 Кеша 3 16,4 2 2 1 2 
23 Лора 3 20,6 2 2 1 1 
24 Денал, 3 15,8 2 3 1 1 
25 Цица 3 18,2 2 3 2 1 
26 Русбол 3 14,6 2 2 1 1 
27 Плевен Стійкий 4 6,8 1 1 0 0 
28 Іринка 4 8,9 2 1 0 0 
29 Колумбія 5 2,0 0 0 0 0 
30 Ананасний 5 3,5 1 1 0 0 

 
Від основних хвороб винограду перше 

профілактичне обприскування пропонується 
виконувати навесні до розпускання бруньок. 
Безпечними на присадибних ділянках є бор-
доська рідина та її аналоги на основі міді, 
препарати сірки. Друге обприскування необ-

хідно виконати перед цвітінням і третє тоді, 
коли ягоди досягнуть розміру горошини. 

Висновок 
Добір відносно стійких сортів винограду 

і така профілактична система захисту наса-
джень дозволять отримувати здорову якісну 
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продукцію винограду для потреб родини ви-
ноградаря-аматора та для місцевого ринку.  
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РЕЦЕНЗІЯ  
на колективну монографію 

Екосистеми і системний аналіз : [колект. монографія] / [П. С. Гнатів та ін.] ; за ред. д.б.н., 
проф.  П. Гнатіва, акад. НААН України, проф., д.б.н. В. Снітинського. – Львів: Колір ПРО, 

2017. – 416 с. 
 

На шляху до з’ясування та врегулювання системної ролі людства на Землі лежать не-
вирішені проблеми навколишнього природного і власного середовища, яке може незворо-
тно деградувати раніше, ніж держави і нації з’ясують, хто що має робити для спасіння 
природи і довкілля. Розширення світогляду й інтелектуалізація (а не „комерці-алізація” 
свідомості) зміцнюватиме моральний обов'язок перед майбутніми поколіннями за збере-
ження довкілля і створених Природою інших живих істот. Як писав К. Поппер (1963): 
„…спроби пояснити відоме за допомогою невідомого незмірно розширили прос-тір відо-
мого. Проте, наукова теорія не пояснює і не описує (тим більше не рятує – В.Р.) світ. Вона 
– не більше, ніж інструмент”.  

Книга П. С. Гнатіва та В. В. Снітинського „Екосистеми і системний аналіз” присвяче-
на розробленню теоретичних основ і практичних алгоритмів аналізу екосистем Землі різ-
них рівнів. Монографія розвиває концепцію системного з’ясування причин і напрямів де-
градації природного і рукотворного довкілля на Землі. 
Новим є підхід авторів до дискусії щодо еволюційних 
чинників розвитку живих систем, адаптації й видоутво-
рення. Вперше чітко й однозначно здійснено системний 
аналіз аграрних екосистем, запропоновано новаторсь-
кий підхід до аналізу екосистеми людини як живої істо-
ти і гетеротрофної консорції. Праця завершується ана-
лізом біогеосфери як глобальної екосистеми, у внутрі-
шньому середовищі якої відбуваються неконтрольовані 
зміни до кінця не з’ясованої природи. 

Загалом, монографія написана науковою мовою, мі-
стить велику кількість оригіналь-них узагальнень, впе-
рше сформульованих визначень (вербальних моделей) 
ключових понять в екології та захисті довкілля. Тому 
праця є надзвичайно потрібною широкому колу науко-
вців і практиків у сфері захисту екосистем і природного 
довкілля, а також для дослідження складних процесів у 
суходільних та водних екосистемах.   

В Україні до нині не має ґрунтовної наукової розробки сучасного методологічного за-
собу, який називають системним підходом в екології. З-поміж актуальних проблем, які 
допомагає вирішити системний аналіз, можна виокремити такі глобальні явища як дегра-
дація довкілля під тиском індустріалізації та урбанізації, руйнування природних комплек-
сів, виснаження ресурсів, виникнення суспільних катаклізмів тощо. Тому вихід 2010 року 
книги „Теорія систем і системний аналіз в екології”, а 2016 року наукової монографії 
„Екосистеми і системний аналіз” за авторством П. С. Гнатіва та В. В. Снітинського є дуже 
важливим.  

Книга містить три частини, перша з яких присвячена найзагальнішими концепціям те-
орії систем, які висвітлюють суть системи й основні поняття системності, критерії класи-
фікації систем, системну структуру, функціонування, суть взаємодії систем і їхнього сере-
довища. Друга частина подає матеріал про системний аналіз в екології й захисті довкілля, 
де викладені основи й алгоритм системного аналізу, моделювання, зокрема, статистичні 
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методи. Третя частина – нова, присвячена системному аналізу екоситуації у лісовому й 
сільському господарстві, водних об’єктах та урбанізованих ландшафтах, консорційної 
екосистеми людини біотичної, глобальних змін на планеті, а також сучасних концепцій 
виходу із глобальної екокризи. 

Всезагальний методологічний засіб – системний підхід, сьогодні стає популярним у 
різних сферах людської діяльності. Водночас поглиблюється пізнавальний інтерес до фу-
ндаментальних питань у баченні ролі розуму (досвіду, свідомості) стосовно сприйняття й 
перетворення світу навколо людини. Реалістичне трактування системопізнавальної та сис-
темотвірної функції людського інтелекту, індивідуальної та суспільної свідомості може 
дати відповіді на багато болючих питань сучасності. З-поміж них можна виокремити такі 
глобальні системні проблеми як деградація довкілля, руйнування природних комплексів, 
виснаження земних ресурсів, поглиблення на цій основі суспільних проблем тощо. З таких 
міркувань видання наукової монографії „Екосистеми і системний аналіз”, яку підготували  
П. С. Гнатів та В. В. Снітинський є дуже актуальним. 

Книга містить cпеціальний науково-методичний інструментарій для системного аналі-
зу в екології та захисті довкілля. Автори вперше запропонували фундаментальний підхід 
до аналізу лісових екосистем, узагальнили й оригінально подали універсальну візуальну 
модель – матрицю типізації лісів на основі еколого-лісівничої класифікації Олексіїва-
Поргебняка-Воробйова. 

Загалом чітка класифікація та ранжування усіх екосистем Землі, а також галузевий пі-
дхід до системного аналізу їх та сукцесій внутрішньобіогеосферного довкілля, надають 
науковцям і викладачам універсальні засоби пізнання складної природи глобальних і ло-
кальних змін навколишнього середовища. 

Системний підхід сформувався як реакція на бурхливе зростання аналітичних під-
ходів в науці, зокрема в екології. Через внутрішню складність біотичних та екосистемних 
взаємозв'язків, непередбачуваності результатів постійних дій на екосистеми з боку люди-
ни, аналітикові необхідно упорядкувати й логічно організувати свої дослідження. Прикла-
дній системний аналіз дає схеми такої організації роботи, складовою частиною якої є мо-
делювання системи, за якого складність і мінливість зберігаються в тому обсязі й формі, в 
яких вони піддаються аналізу, зокрема, й математичному. 

Видання, підготовленої П. С. Гнатівим та В. В. Снітинським, книги „Екосистеми і сис-
темний аналіз” є послідовним та своєчасним кроком відомих у цій галузі науковців. Нау-
ково-методична цінність підготовленої монографії в тому, що вона містить матеріали, які 
охоплюють практично все коло проблем в екології й захисті довкілля. Наукова й методо-
логічна глибина праці є достатньою для використання системного аналізу і запропонова-
них моделей спеціалістами в галузях лісового, землеробського і водогосподарського при-
родокористування. 

Особливо важливим, на нашу думку, є запропонований новаторський підхід до аналізу 
аграрних екосистем, їх класифікації та керування ними, а також концепція експеримента-
льної екології, як спорідненої з агрономією та практичним лісівництвом – лісовирощуван-
ням, науки.     

У кінці книги – багатий покажчик спеціальних термінів і понять, частину з яких авто-
ри ініціюють вперше. Тому, ознайомлення із зібраним та узагальненим матеріалом буде 
корисним і для науковців і викладачів різного фаху. Книга буде корисною широкому колу 
фахівців, котрі не байдужі до сучасних проблем людства у царині бережливого викорис-
тання ресурсів біогеосфери та й виживання цивілізації на планеті Земля загалом.  

 

Володимир Радченко, м. Київ. 
Володимир Кучерявий, м. Львів 
Василь. Парпан, м. Івано-Франківськ 

    Володимир Лихочвор, м. Дубляни   
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ЖУРНАЛ АГРОБІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ  
(біологічні та сільськогосподарські науки) 
Біологія рослин 
Біологія тварин 
Екологія та охорона довкілля 

 
У Львівському національному аграрному університеті триває видання періодич-

ного науково-технічного збірника “Журнал агробіології та екології”, який публікує 
оригінальні праці: оглядові, теоретичні, аналітичні, статті за результатами спостере-
жень, дослідів та експериментів, наукові та науково-публіцистичні повідомлення, ре-
цензії. Всі рукописи рецензують експерти редакційної ради. Опубліковані праці й пе-
редруки редколегія відхиляє, а прийняті – редагує. Друк матеріалів – українською, 
російською, англійською мовами.  

 
Інформація для авторів щодо формату й оформлення рукописів: 
1. Підготовка праць до друку.  
Стаття має бути надрукована на папері формату А4. Рукописи статей готують за 

допомогою редакторів “Word” будь-якої версії, з використанням шрифта Times New 
Roman (12 pt.), інтервал 1,5, поля: ліве – 4 см, праве – 2 см, верхнє і нижнє – 2,5 см.  

Титульний аркуш (включно з резюме), вступ, матеріали і методи, результати, об-
говорення, бібліографічний список, таблиці, рисунки, підписи до рисунків. Загальний 
обсяг статті не повинен перевищувати 15 сторінок (оглядової статті – 25 сторінок), 
повідомлення – 5 сторінок (сторінки слід пронумерувати). Стаття має бути підписана 
усіма авторами. У черговий номер журналу подають не більше, ніж 1 статтю одного й 
того ж автора (у  співавторстві – не більше  2 статей). 

2. Титульний аркуш повинен містити шифр УДК, назву статті (видрукувану вели-
кими буквами), ініціали та прізвища авторів, назву установи, міста й країни для зару-
біжних), розширена анотація українською мовою (до однієї сторінки) та ідентична за 
змістом анотація англійською мовою не менше цілої сторінки (для іноземних авторів 
– резюме лише англійською мовою), ключові слова (не більше 7). Якщо в статті пред-
ставлено результати спільних досліджень авторів, які працюють у різних установах, 
слід зазначити  місце праці кожного з авторів. На титульному аркуші вказати повну 
поштову адресу, телефон і номер електронної пошти автора, якому  буде надіслана  
коректура статті. 

3. Матеріали і методи. При описанні матеріалів і методів потрібно подавати інфо-
рмацію, необхідну для повторення описаних досліджень (із посиланням на відповідні 
джерела й методики). Необхідно зазначити обладнання, реактиви та їх виробника. У 
роботах з піддослідними тваринами вказати, чи дотримано відповідні вимоги їх утри-
мання. Необхідно вказувати про дотримання принципів біоетики у використанні тва-
рин.  

4. Бібліографічний список. Посилання на літературні джерела позначаються араб-
ськими цифрами в квадратних дужках  [1, 2 і т.д.]. Бібліографічний список складають 
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згідно з порядком згадування джерел у тексті, або за алфавітом. У використаних дже-
релах вказують всі параметри згідно вимог ДАК України.  

5. Таблиці й ілюстрації (рисунки, фото). Кожна таблиця подається на окремій сто-
рінці і відповідно нумерується. Таблиці й усі їхні графи повинні мати назви. Скоро-
чення слів у таблицях не допускається. Всі фотографії, графіки і діаграми в тексті по-
значають як “рисунки” (рис. 1, рис. 1-3 і т.д.). Фотографії мають бути виразними та 
якісними щодо кольорів чи чорно-білих тонів у формі  графічного файлу неменше dpi  
600. 

Загальна площа таблиць і рисунків не повинна перевищувати 1/3  цілої статті. Одні 
й ті ж дані не можна представляти в таблицях і на рисунках. Підписи до рисунків ро-
зміщують під рисунками окремо від зображення. 

6. Статистичний аналіз необхідний для встановлення достовірності показників як у 
таблицях, так і на рисунках. Слід вказати метод проведення статистичного аналізу 
одержаних результатів, значення похибки й кількість спостережень. При встановленні 
істотних відмінностей у значеннях показників, необхідно вказати ступінь вірогідності 
різниць і критерій, за яким його обчислювали. 

Редакційна кореспонденція.  
Рукописи статей (у двох примірниках разом із електронною версією) і кореспонде-

нцію, що стосується отримання журналу й відбитків статей, інформації, оголошень і 
розміщення реклами слід надсилати доценту Панас Наталі Євгенівні (кафедра еколо-
гії та біології, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни, Львівська 
обл., Україна, 80381 

Тел.: +038-032-224-29-47. 
E-mail: agrobioeco@gmail.com   
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Instructions to Authors 
 

The Journal of Agrobiology and Environmentology publishes original papers, contributing 
new information about any aspect of agrobiology (plant biology, animal biology, 
microbiology), ecology and environmental protection. The experimental studies, review 
articles in specialized fields, methodical papers, short communications are welcome. All 
submitted papers go through the reviewing by Editorial Board experts. Materials, which 
have alread\been printed elsewhere or are planned for submission to another journal, are 
not acceptable. Papers written in Ukrainian and English, are welcome. The editors request 
all authors to carefully observe the recommendations laid down in the instruction to 
authors. 

 
Preparation of Manuscript 

Manuscripts must be typewritten in double-line spacing, 12-point print, with a left-hand margin of 4 
cm, right-hand margin of 2 cm, up and down margins of 2,5 cm. Typescripts should be collated in the 
following order title page including summary; introduction; materials and methods; results and 
discussion; acknowledgements: references; tables; figures. Full-length papers should not exceed 10 
printed pages (experimental work), 25 pages (review article), 5 pages (short communication). 
Manuscripts must be signed by all authors. 

Title page (on a separate sheet) must include: the title (in capital letters), name(s) of authors, 
affiliation(s), summan in Ukrainian and identical summary in English (Ukrainian summary is not 
required from foreign authors), keywords. If it is a joint publication from several institutions, the affiliation 
of all authors should be indicated. The name, full postal address, telephone number and E-mail of the 
author responsible for reading the proofs, must be given. 

In "Materials and Methods" sufficient information should be provided to permit duplication of the 
experimental work. The manufacturer’s name and location should be given for special material and 
equipment. In animal experiments the author must state, that the principles of animal care were 
followed. The methods of anesthesia and euthanasia must be indicated. 

References identified by Arabic numerals in square brackets [e. g. 1, 2 etc], should be numbered 
consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. The reference list is arranged 
accordingly with the names of all authors and their initials, the entire title of the article cited, the name of 
the journal, the year of publication, the volume number, the first and last page numbers; and, for books, 
the names of all authors and their initials, the title, the city and the year of publication, the name of 
publisher and total number of pages. 

The figures and tables must not exceed one-third of the paper. The same data should not be 
represented both m the tables and in the figures. Each table should be typed on a separate sheet and 
appropriately numbered. The tables and the table columns should be titled. Abbreviations in the tables 
are not allowed All photographs graphs and diagrams should be referred to as "figures" and identified in 
the text as follows: Fig. 1, Figs. 1-3, etc. All illustrations should be given separately. 

Statistical techniques used in the analysis and presentation of results should be clearly described. 
When a measure of variation is reported, authors must state which measure has been calculated (e. g. 
standard deviation, standard error of mean, etc.) and number of observations; this also applies to error 
bans in figures. When a level of statistical significance is quoted, brief indication should be given of the 
test which has been used. 

 
Editorial and Business Correspondence 

Two copies of the manuscript together with its electronic version on 3.5 disc should be sent to: 
Prof. Petro Hnativ – Department of Ecology and Biology, Lviv National Agrarian University, 80381 Lviv- 

Dubliany, Ukraine. Tel.: +38-032-2242-947; +38-0322-277610. E-mail: agrobioeco@gmail.com 
 Prof. Halina Antonyak – Department of Ecology and Biology, Lviv National Agrarian University, 80381 Lviv- 

Dubliany, Ukraine. E-mail: halyna_antonyak@yahoo.com 
All subscriptions, reprint orders, requests, advertisements should be directed to: 
PchD Natalia Panas, Department of Ecology and Biology, Lviv National Agrarian University, 80381 Lviv- 

Dubliany, Ukraine. Tel: 38-032-2242-947  
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