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Збереження довкілля – одна з найважливіших проблем людст�
ва. Її вирішення можливе лише за умови комплексної оцінки си�
туації, прийняття стратегічних рішень і масштабних системних
заходів у різних галузях діяльності, серед яких важливу роль
відіграють заходи з екологічної просвіти й залучення широких
верств населення до спостережень за станом довкілля. Саме цим
питанням й присвячено навчально�методичний посібник, який
ви тримаєте в руках.

Метою видання є опис методик, адаптованих для використан�
ня в гуртках еколого�натуралістичного спрямування, що працю�
ють на базі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закла�
дів. Завданнями методичного посібника є: 1) навчання дітей та
учнівської молоді основним прийомам польових біологічних до�
сліджень; 2) виховання дбайливого ставлення до всього живого;
3) засвоєння найважливіших методів біологічних спостережень
за станом довкілля.

Наведені в методичному посібнику матеріали пройшли апро�
бацію в екологічному таборі «Деснянські зорі», який, по суті, є
літньою біологічною школою для обдарованих дітей, започатко�
ваною у 2002 році Сумським обласним центром позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю спільно з Національним
природним парком «Деснянсько�Старогутський». Подальше від�
працювання більшості описаних методик та їх елементів здійс�
нено в гуртках еколого�натуралістичного спрямування загально�
освітніх і позашкільних навчальних закладів, у процесі підгото�
вки науково�дослідницьких робіт учнів – членів територіальних
відділень МАН Сумської та Чернігівської областей, при прове�
денні різноманітних природоохоронних заходів та акцій, під час
роботи зі студентами вищих навчальних закладів при підготовці
курсових і дипломних робіт.

Ï Å Ð Å Ä Ì Î Â À
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Сподіваємося, що запропоновані матеріали сприятимуть за�
лученню вчителів загальноосвітніх шкіл, керівників гуртків по�
зашкільних навчальних закладів до моніторингу довкілля, під�
вищенню професійної компетентності педагогів, а також забез�
печенню якісної підготовки учнівської молоді до участі в різно�
манітних конкурсних заходах, їхнього професійного самовизна�
чення.
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Ðîëü ³ ì³ñöå äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè â ñèñòåì³ ïîçàøê³ëüíî¿
åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ îñâ³òè

На сучасному етапі розвитку суспільства гострою проблемою є
підготовка високоосвічених, творчих особистостей, здатних за�
стосовувати та вдосконалювати свої знання в процесі діяльності,
виконувати соціальні ролі, уміти здійснювати вибір, адекватно
оцінюючи своє місце в суспільстві. Отже, перед закладами осві�
ти постають завдання спрямувати навчально�виховний процес на
посилення його практичної складової, формування в дітей і мо�
лоді ключових компетентностей, що дозволяє їм реалізувати свій
потенціал у конкретних життєвих ситуаціях.

Як зазначається в Державному стандарті базової та повної
загальної середньої освіти, який набуває чинності в частині ба�
зової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р. та в частині
повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 р., біологіч�
ний компонент освітньої галузі «Природознавство» має забезпе�
чити засвоєння учнями знань про закономірності функціонуван�
ня живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із не�
живою природою, оволодіння основними методами пізнання
живої природи, розуміння біологічної картини світу, цінності
таких категорій, як знання, життя, природа, здоров’я, форму�
вання свідомого ставлення до екологічних проблем, усвідомлен�
ня біосферної етики, застосування знань з біології в повсякден�
ному житті та майбутній професійній діяльності, оцінювання їх
ролі для суспільного розвитку, перспектив розвитку біології як
науки та її значення в забезпеченні існування біосфери (Держав�
ний стандарт, електронний ресурс).

1.1

Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ä³òåé
òà ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ â óìîâàõ ë³òíüî¿

øêîëè àáî åêîëîã³÷íîãî òàáîðó
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У зв’язку з цим організація навчального процесу з біології в
позашкільних навчальних закладах потребує впровадження но�
вих педагогічних технологій, здійснення інтеграції та диферен�
ціації знань, формування цілісних уявлень про навколишній світ.
Залишаються актуальними й класичні принципи. «Уроки серед
природи – це подорожі до джерел живої думки, під час яких учні
самостійно читають «сторінки найдивовижнішої у світі книги –
книги природи», – зазначав В.О. Сухомлинський. Водночас він
наголошував, що «дуже важливо, щоб мислення учнів ґрунтува�
лося на дослідженні, пошуках, щоб усвідомленню наукової істи�
ни передували нагромадження, аналіз, зіставлення і порівнян�
ня фактів. Спостерігаючи явища та картини природи, дитина
оволодіває формами й процесами мислення, збагачується понят�
тями, кожне з яких наповнюється реальним змістом причинно�
наслідкових зв’язків, помічених гострим зором допитливого спо�
стерігача» (Розвиток, 2010).

Вимогам сучасності відповідають активні форми навчання –
пошукові, дослідницькі, проективні, що охоплюють моніторинг
явищ природи, обробку отриманих даних і використання їх у
навчальному процесі. При вивченні біологічних дисциплін вар�
то вносити елементи дослідницької та практичної роботи, а отри�
мані знання можуть бути використані в оформленні екологічних
стежок, при проведенні екскурсій. Важливим є участь вихован�
ців у практичних природоохоронних акціях; презентація резуль�
татів досліджень на учнівських конференціях та під час різно�
манітних конкурсних заходів. Найбільш ефективними формами
організації дослідницької роботи в умовах позашкільного
навчального закладу є проведення комплексних експедицій, еко�
логічних таборів або літніх профільних шкіл (Бойко, 2008).
Участь у таких видах активної навчально�творчої діяльності
сприяє формуванню й розвитку пошуково�дослідницької компе�
тентності вихованців, що в подальшому житті забезпечить здій�
снення ними природо�відповідної діяльності, зокрема:

� пізнавальної – поглиблення загальних і спеціальних знань з
різних галузей біології та екології; усвідомлення закономір�
них зв’язків і відносин, факторів явищ, що спостерігаються;
формування системи знань з основ дослідницької діяльності з
обраних напрямів, здатності до швидкого осмислення та ефе�
ктивного застосування досвіду інших;

� практичної – уміння та навички дослідницької діяльності з
обраних напрямів, творчої взаємодії в дослідницькій групі, са�
мостійної навчально�дослідницької діяльності; уміння
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доцільного використання спеціального обладнання, презен�
тації матеріалів та результатів дослідження;

� творчої – збагачення досвіду навчально�дослідницької колек�
тивної та індивідуальної діяльності, взаємодії у системі «лю�
дина – природа»; розвиток особистісних характеристик (гнуч�
кість мислення, чітко визначена власна позиція, бачення пер�
спектив діяльності, здатність до самоорганізації та самоконт�
ролю, емоційне ставлення до обраної навчально�творчої діяль�
ності);

� соціальної – уміння та навички спілкування (обговорення, ве�
дення дискусії); лідерської діяльності (уміння визначати за�
вдання колективної діяльності, її планування; коректність у
взаємостосунках, ефективність у вирішенні конфліктів тощо);
формування основ культури наукового дослідження; готов�
ність до застосування матеріалів та результатів дослідження
для здійснення соціально важливих справ (виконання замов�
лень наукових організацій, практична природоохоронна та
валеологічна діяльність тощо) (Розвиток, 2010).

Саме програмно�методичному забезпеченню дослідницької
роботи учнівської молоді присвячено пропонований навчально�ме�
тодичний посібник. У цьому розділі зупинимося на організацій�
них засадах дослідницької роботи: кадровому забезпеченні, виборі
місць проведення заходів, організації навчання та дозвілля.

Кадрове забезпечення реалізації будь�якої дослідницької
форми роботи в позашкільному навчальному закладі значною
мірою залежить від фахової підготовки педагога, його особистіс�
них характеристик, бажання та здатності до постійного профе�
сійного зростання. Не менш важливо підібрати контингент ви�
хованців (а це учні 8–10 класів), мотивованих до пошуково�дос�
лідницької діяльності. В ідеальному варіанті необхідно залучи�
ти до роботи з дітьми консультантів (інструкторів) з числа нау�
ково�педагогічних працівників вищих навчальних закладів, на�
уковців науково�дослідних інститутів чи природно�заповідних
установ. Консультації та дієву допомогу в проведенні практич�
них занять можуть надавати фахівці лісового господарства: інже�
нери, мисливствознавці.

Місце і час проведення польових досліджень. Від цих скла�
дових залежать якість виконання та кількісні показники запла�
нованих заходів і досягнення основної мети. Необхідно, насам�
перед, брати до уваги природні особливості території: наявність
та доступність типових або унікальних природних комплексів,
їх біорізноманіття. Основною ж умовою в організації роботи є мо�
жливість забезпечити виконання державних санітарних норм і
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правил щодо харчування, особистої гігієни дітей, режиму дня.
Найбільш вдалим періодом для проведення польових досліджень
є літній, адже саме в цей час різноманітність рослинного й тва�
ринного світу представлена найповніше. Тривалість екологічно�
го табору або літньої школи може бути від 2–3 до 7–14 днів, але,
як показує досвід, оптимальні терміни – не менше тижня.

Організація навчання та дозвілля здійснюється відповідно
до програми за напрямами, що обираються з урахуванням кад�
рового складу учасників й особливостей природних комплексів.
Ураховуються також можливості організаторів забезпечити пе�
дагогів і консультантів необхідним обладнанням та матеріала�
ми. Найбільш поширеними напрямами занять у польових умо�
вах є: ботаніка з елементами геоботаніки та екології рослин, за�
гальна зоологія та за наявності досвідчених фахівців її основні
напрями: орнітологія, теріологія, ентомологія. Часто до програ�
ми навчальної експедиції або літньої школи включають екскурсії
та практичні заняття з географії, ґрунтознавства, метеорологічні
спостереження.

Дослідницька робота школярів може бути організована як за
груповим, так і за індивідуальним принципом, або комбіновано.
Наприклад, тематика індивідуальних проектів може будувати�
ся на основі застосування методик, відпрацьованих під час гру�
пових практичних занять чи екскурсій. Важливим є проведення
підсумкових заходів з презентацією одержаних результатів у
формі доповідей чи постерів. Подібні заходи також сприяють
посиленню мотивованості учасників.

Розвитку комунікативних навичок і творчих здібностей та�
кож сприяють дозвіллєві заходи, зокрема: інтерактивні еколо�
гічні ігри, перегляд та обговорення відеофільмів, творчі зустрічі,
майстер�класи тощо.

Îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ïîëüîâîãî ïðàêòèêóìó
äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â íà ïðèêëàä³ åêîëîã³÷íîãî òàáîðó

«Äåñíÿíñüê³ çîð³»

Екологічний табір – це одна з найбільш важливих і ефективних
форм еколого�просвітницької роботи. Переважна більшість та�
ких заходів організується для шкільної та студентської молоді.
Цілі і завдання, що висувають їх організатори, дуже різнома�
нітні, тому не має чіткого визначення, що ж таке екологічний
табір. У загальних рисах екологічний табір – це організоване
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активне дозвілля, відпочинок, поєднаний з практичною приро�
доохоронною діяльністю або пізнанням природи й місця в ній
людини. Метою екологічного табору є виховання почуття любові
і поваги до природи. Досягнення такої мети можливе різними
шляхами (таблиця. 1.1.1), що може становити основу поділу еко�
логічних таборів за напрямами роботи на еколого�натуралістичні,
туристські, профільні біологічні, активістські та пропаган�
дистські (Панченко, 2003).

Завдання еколого�натуралістичних таборів полягають: в озна�
йомленні учнівської молоді з природою конкретної території;
вихованні дбайливого ставлення до неї, а також опанування еле�
ментарними навичками спостережень. Часто такі табори мають
краєзнавчу або художню спрямованість. В екологічних таборах
застосовуються елементи трудового виховання під час різних
природоохоронних акцій (Летний, 2004).

У туристських екологічних таборах не проводяться регулярні
заняття з біологічних і географічних дисциплін. Багато часу при�
діляється походам, засвоєнню навичок поведінки та виживання
в природі.

Профільні біологічні екологічні табори організуються з ме�
тою навчання школярів практичним навичкам спостережень у
природі. Як і в інших типах екологічних таборів, достатня увага
в них приділяється відпочинку та оздоровленню дітей.

Організатори активістських екологічних таборів проводять
екологічне виховання дітей шляхом залучення їх до різних при�
родоохоронних акцій. Найбільш поширеними заходами є участь

Таблиця 1.1.1. Порівняльна характеристика основних типів екологіч�
них таборів за напрямами роботи (Панченко, 2003)

Напрям роботи 
Тип екологічних 
таборів 

культурно-
масові 
заходи 

засвоєння 
туристських 
навичок  

екскурсії 
та походи 

природо-
охоронні 
акції 

інтенсивне 
навчання 

Еколого-
натуралістичні +++ +++ ++ ++ ++ 

Туристські + +++ +++ + + 
Профільні 
біологічні ++ + ++ ++ +++ 

Активістські ++ ++ + +++ +++ 
Пропагандистські ++ ++ + +++ + 
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у спільних рейдах із службою охорони заповідних територій,
догляд за джерелами, прибирання сміття, участь у проведенні
природоохоронних акцій.

Пропагандистські екологічні табори організовуються з метою
проведення резонансних природоохоронних заходів, часто з ідео�
логічною метою. У зв’язку з цим учасники подібних екологіч�
них таборів можуть взяти участь у тренінгах з правових чи полі�
тичних питань. Організацією подібних екологічних таборів за�
ймаються зазвичай громадські організації та політичні партії.

Екологічний табір «Деснянські зорі» може бути віднесений
до профільних біологічних. Його організовують на принципах
кооперації Сумський обласний центр позашкільної освіти та ро�
боти з талановитою молоддю (далі – СО ЦПО та РТМ) і Національ�
ний природний парк «Деснянсько�Старогутський» (далі –
НППДС). Педагоги СО ЦПО та РТМ відповідають за підбір і су�
провід дітей, організацію внутрішнього розпорядку в таборі.
НППДС забезпечує належні умови для учасників заходу, а та�
кож організовує навчання. До проведення заходу долучаються
громадські організації, активісти проводять різноманітні приро�
доохоронні заходи, тренінги тощо.

Уперше він був проведений в 2002 р. у рамках «Спільної ро�
бочої програми україно�голландського співробітництва у сфері
охорони природи і використання заповідних територій на 2001–
2003 роки» за фінансової підтримки Міністерства сільського го�
сподарства Нідерландів. Відтоді змінювалися форми його прове�
дення (у стаціонарному дитячому оздоровчому таборі, у намето�
вому містечку), матеріально�технічні умови. Проте залишаєть�
ся незмінним місце проведення табору – бір на терасі р. Десна, де
представлені всі основні типи біотопів регіону і створена необ�
хідна інфраструктура для проведення відпочинку й навчання
дітей.

Найважливіші організаційні питання пов’язані з облашту�
ванням побуту, харчування. Питання техніки безпеки вирішу�
ються в чіткій відповідності з існуючими нормами і правилами.
Не зупинятимемося на цьому докладно, а розглянемо лише пи�
тання, пов’язані безпосередньо з організацією дослідницької ро�
боти: підбором дітей, формуванням колективу педагогів, розпо�
рядком дня, тематикою занять, координацією самостійної робо�
ти учнів.

Основними завданнями екологічного табору «Деснянські
зорі» є оздоровлення дітей і підготовка їх до участі в різноманіт�
них регіональних і всеукраїнських конкурсах, зокрема в



14

конкурсі�захисті дослідницьких робіт Малої академії наук Укра�
їни (далі – МАН). У зв’язку з цим багато часу в роботі екологіч�
ного табору приділяється польовим практичним заняттям.

Підбір дітей. Для участі в екологічному таборі відбираються
учні 8–10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Серед
них – найактивніші вихованці гуртків еколого�натуралістично�
го напряму позашкільних навчальних закладів, переможці різ�
номанітних конкурсів, члени обласного територіального відді�
лення МАН України.

Кадрове забезпечення. В екологічному таборі «Деснянські
зорі» працює дві категорії педагогів. Одну з них складають керів�
ники гуртків позашкільних навчальних закладів Сумської об�
ласті. Більшість з них приїжджає зі своїми вихованцями. Вони
несуть відповідальність за життя та безпеку дітей, проходять весь
курс практичної підготовки за методикою польових досліджень.
Інша категорія педагогів – інструктори, яких запрошують з різ�
них наукових установ: вищих навчальних закладів, інститутів
Національної академії наук України, природно�заповідних уста�
нов. Основні вимоги, що висуваються до них, – володіння мето�
диками польових наукових досліджень та вміння цікаво й дос�
тупно викладати дітям той чи інший матеріал. Обов’язком інстру�
кторів також є проведення групових та індивідуальних польо�
вих практичних занять і підготовка доповідей школярів за під�
сумками виконаних ними спостережень під час перебування в
екологічному таборі. Крім того, під час роботи в екотаборі інстру�
ктори можуть вирішувати й деякі свої наукові завдання з дослі�
дження природи НППДС.

Програма роботи і розпорядок дня. Тривалість перебування
дітей і керівників гурткової роботи в екологічному таборі –
14 днів, включаючи дні підготовки, заїзду та від’їзду. Інструк�
тори працюють у два заїзди, проводячи заняття впродовж чоти�
рьох днів. У день ротації інструкторів для школярів оголошується
вихідний і здійснюється пішохідна екскурсія.

З біологічних дисциплін проводяться групові та індивідуальні
заняття. Для групового заняття з юннатів формують чотири гру�
пи по 6–8 осіб у кожній. За однією такою групою закріплюються
один�два керівники гуртків. Таким чином, педагоги мають мож�
ливість відвідувати всі заняття зі своїми вихованцями. Щодня
група працює з новим інструктором і, відповідно, ознайомлюєть�
ся з новим напрямом роботи.

Тематику індивідуальної роботи школярі вибирають самос�
тійно й записуються до відповідного інструктора. Завданням для
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індивідуальної роботи є проведення самостійних спостережень і
презентація отриманих результатів.

Для підбиття підсумків в останній день роботи кожної зі змін
інструкторів проводяться конференції, де заслуховуються звіти
школярів за підсумками їхньої самостійної роботи. Останніми ро�
ками в таборі вдалося створити всі умови для підготовки муль�
тимедійних доповідей, і така форма подання результатів є обо�
в’язковою. Доповіді школярів не оцінюються, але обговорюють�
ся учасникам конференції.

Розпорядок дня досить насичений. Так, уранці після заряд�
ки і сніданку розпочинаються групові заняття тривалістю бли�
зько трьох годин (зазвичай з 9 до 12�ї години).

Після обіду та часу, відведеного на відпочинок, розпочина�
ються індивідуальні заняття (з 15 по 18�ту годину). Проте, ура�
ховуючи особливості об’єктів досліджень, така робота може ви�
конуватися в будь�який час доби. Це стосується, наприклад, об�
ліків кажанів або нічних метеликів.

Після вечері (з 18 до 19�ї години) настає час дозвіллєвих за�
ходів – як типових для дитячих літніх таборів (з ігровими про�
грамами та змаганнями), так і спеціальних, під час яких акцент
робиться на ігрові заняття екологічного спрямування.

Тематика занять. Заняття в екологічному таборі присвячені
різноманітним напрямам досліджень, так чи інакше пов’язаним
з біологією та екологією.

Більшість групових занять проходять у формі екскурсій,
яким передує невеликий теоретичний екскурс, ознайомлення з
методами та технікою роботи. Під час екскурсій проводяться спо�
стереження або відбираються проби й зразки, які потім аналізу�
ються на занятті. Така форма зручна для проведення занять з
орнітології, ентомології, альгології. Особлива увага надається
техніці спостережень і веденню польових записів. В інших випад�
ках заняття передбачає конкретні завдання, наприклад, опис бі�
отопів, аналіз ґрунтового профілю, облік дрібних ссавців мето�
дом вилову живопастками.

Методику та хід заняття розробляє інструктор. Необхідне на
занятті устаткування (біноклі, мікроскопи, ваги, живопастки)
надають НППДС, Сумський ОЦПО та РТМ. Частина спеціально�
го обладнання є власністю інструкторів.

Для індивідуального заняття юннати вибирають собі напрям
роботи і під керівництвом інструктора отримують свої завдання,
опановують методику, проводять спостереження та, обробивши
результати, готують доповідь.
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При виборі теми дослідження інструктори враховують поба�
жання учнів. Використовуються як стандартні, так і оригінальні
методики. На проведення всієї роботи – від визначення пробле�
ми та ознайомлення з методикою до отримання й обробки даних –
надається досить мало часу. Свою доповідь школяр повинен зро�
бити вже на четвертий день. На нашу думку, такий поспіх ціл�
ком виправданий, оскільки юннати за час перебування в таборі
проходять увесь цикл дослідницької роботи й отримують про неї
цілісне уявлення, що підвищує мотивацію займатися дослідни�
цькими проектами далі.

Координація самостійної роботи учнів. В екологічному таборі
формується середовище спілкування, що сприяє підвищенню
мотивації до занять дослідницькою роботою. Найважливішим
завданням для педагогів після завершення роботи табору є під�
тримка в дітей інтересу до продовження занять. З цією метою ке�
рівники гуртків постійно спілкуються не лише з вихованцями, а
й з їхніми батьками. Особливо це важливо для дітей, які мешка�
ють у віддалених населених пунктах. Для них обласним ЦПО та
РТМ проводяться різноманітні заходи. Завдяки появі Інтернету
і соціальних мереж учасники екологічного табору об’єднуються
в групи.

Ì³ñöå åêîëîã³÷íîãî òàáîðó
â ñèñòåì³ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³
òà ï³äâèùåíí³ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â

Участь у роботі екологічного табору позитивно впливає на суб’єк�
тів навчально�виховної роботи в ньому. Для педагогів – це під�
вищення професійного рівня, для учнів навчальних закладів –
отримання практичних навичок дослідницької роботи і підгото�
вка до різних конкурсів, професійне самовизначення. НППДС
виконує одну зі своїх основних функцій – еколого�просвітниць�
ку, підвищує свою соціальну роль у регіоні, оскільки в таборі
проходять навчання школярі, які стають пізніше призерами об�
ласних і всеукраїнських конкурсів. Крім того, результати окре�
мих досліджень за участю школярів публікуються в Літописі
природи парку. Екологічний табір сприяє також об’єднанню гру�
пи учених навколо НППДС, що допомагає вирішенню низки на�
укових завдань.

Дуже важливо, щоб процес навчання, спілкування, обміну
досвідом не обмежувався лише терміном перебування в таборі,
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експедиції чи школі. Він має тривати далі. Опрацьовані методи�
ки можуть стати інструментом вивчення екологічного стану дов�
кілля своєї місцевості на науковій основі; пошуково�дослідни�
цька робота, яка має чітку структуру і відповідає науковому сти�
лю викладення матеріалу, буде конкурентоспроможною на кон�
курсних заходах як всеукраїнського, так і міжнародного рівня.
На сьогодні юні дослідники мають можливість презентувати ре�
зультати своєї роботи в більш ніж 15 заочних та очних всеукра�
їнських конкурсах («Біощит», «Птах року», «Мій рідний край –
моя земля», «Географічний майданчик – у дії», «Галерея кімнат�
них рослин», «Юний генетик та селекціонер», «Вчимося запові�
дати», «Рослини – рятівники від радіації», «Дослідницький ма�
рафон», конкурси науково�дослідницького проектування та ви�
нахідництва, експериментально�дослідницьких робіт із приро�
дознавства «Юний дослідник», конкурс – захист науково�дослід�
ницьких робіт учнів�членів МАН України, збір учасників еколо�
гічних експедицій, походів, польових практик тощо) та більш ніж
10 міжнародних заходах («Природа. Человек. Страна», Балтій�
ський науково�інженерний конкурс (Російська Федерація), «Intel
ISEF», «I�SWEEP», «Genius Olympiade» (США), «INEPO
Euroasia» (Азейбарджан), «INESPO» (Нідерланди), Білоруська
конференція учнів (Республіка Білорусь), екологічна олімпіада
«INEPO» (Туреччина) тощо).

Отже, участь у роботі екологічних таборів, літніх шкіл – це
не лише унікальна можливість ознайомитися з неперевершеною
красою природи та оволодіти сучасними методиками польових
досліджень з різних напрямів біології, поспілкуватися з провід�
ними фахівцями наукових установ та організацій, а й можли�
вість долучитися до міжнародного природоохоронного руху, по�
ринути в атмосферу творчості, знайти нових друзів, мати бажан�
ня бути успішними в екологічно безпечному довкіллі.
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Науку можна визначити як знання і як метод. Науковими знан�
нями є такі, що накопичуються шляхом наукового методу, ґрун�
туються на фактах, які можуть бути перевірені шляхом спосте�
режень у природі чи в експериментальних умовах. Спостережен�
ня, результати яких не можна перевірити науковими методами,
є метафізичними, або ненауковими.

Науковим спостереженням називають спеціально організо�
ване сприймання предметів і явищ об’єктивної дійсності. У нау�
ковому спостереженні важливу роль відіграють попередні знан�
ня, гіпотези, наявні прилади, задум і методичний досвід веден�
ня спостережень. Наукові спостереження можуть бути візуаль�
ними чи з використанням приладів, хімічних реактивів. Спосте�
реження можна також поділити на якісні (стосуються кольору,
форми, зовнішнього вигляду) та кількісні (передбачають вимі�
рювання кількості чи величини, наочним виявом яких можуть
бути якісні ознаки). Основні вимоги до наукових спостережень:

� однозначність задуму;
� система методів спостережень;
� об’єктивність (можливість контролю шляхом повторного

спостереження, застосування інших методів дослідження чи
експерименту).

Спостереження поділяють на спостереження в природі, коли
дослідник не втручається в процес, і спостереження в умовах ек�
сперименту, коли свідомо змінюються умови перебігу тих чи
інших процесів дослідником.

Спостереження в природі спрямовані на збір фактів щодо по�
ведінки тварин, фенології, зміни рослинного покриву тощо. Спо�
стереження можуть здійснюватися під час короткочасних

1.2

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ
òà çì³ñò äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè
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екскурсій, тривалого стеження за міченими тваринами чи на по�
стійних пробних площах. Допомагають у проведенні спостере�
жень сучасні засоби: фото� та відеозйомка, радіомітки, мікро�
скопи. Для спостережень за змінами в глобальних масштабах ви�
користовуються аеро� та космічні методи досліджень.

Завдання експерименту полягає в тому, щоб довести існуван�
ня певних явищ, дати кількісну чи якісну оцінку впливу дослі�
джуваних факторів. Фактором може бути та чи інша форма впли�
ву на об’єкт, а також ознака або властивість об’єкта. В експери�
менті фактор розбивають на дози або види впливу (не менше двох
для порівняльних дослідів). Такими варіантами можуть бути
якісні (різні види тварин, сорти, екологічні групи) або кількісні
характеристики (різні рівні зволоження, мінерального живлен�
ня). Відповідно до такої градації виділяють варіанти досліду.
Один із варіантів може бути контрольним, з ним порівнюють інші
варіанти. Окремими варіантами можуть бути горщики, напов�
нені однаковою грунтовою сумішшю, де ростуть різні види рос�
лин, або горщики з різними грунтосумішами, проте вирощують�
ся з ними рослини одного сорту. У першому випадку отримаємо
результат про реакцію різних видів рослин на грунтові умови, в
іншому – про вплив грунтів на розвиток рослин конкретного со�
рту. Кожний з варіантів може бути повторений багаторазово, тоб�
то проводитися в кількох повторностях. У цьому разі кожний
варіант буде повторюватися в кількох горщиках. При цьому кі�
лькість повторень має бути не меншою, ніж кількість варіантів
досліду. В інших дослідженнях окремими повторностями можуть
бути чашки Петрі, де пророщується насіння, окремі особини
експериментальних рослин, ділянки посівів.

Експерименти (залежно від місця проведення та масштабів)
можуть бути поділені на лабораторні, польові та виробничі.

Лабораторний експеримент проводиться в умовах лабора�
торії, де створюються специфічні умови. Тут можна досліджува�
ти поведінку окремих організмів, тканин, клітин, визначати вла�
стивості грунтів.

Польовий експеримент проводять в умовах дослідних полів,
ділянок, постійних пробних площ. Тут живі організми знаходять�
ся в природних умовах, тому можливості регулювання зовніш�
ніх впливів мінімальні.

Виробничий дослід здійснюється в умовах виробництва, коли
вже є попередні результати лабораторних і польових експериме�
нтів і потрібно перевірити, як ті чи інші прийоми працюють в
умовах реального виробництва. Він є завершальним етапом ба�
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гатьох лабораторних та польових експериментів і проводиться
вже безпосередньо перед впровадженням у виробництво. Це
складна комплексна робота, яка виконується колективом часто
в спеціальних виробничих лабораторіях, на підприємствах.

Залежно від кількості регульованих факторів експерименти
поділяються на однофакторні, двофакторні та багатофакторні.
При однофакторному експерименті зміні підлягає лише один
фактор, що впливає на об’єкт дослідження. Наприклад, темпе�
ратура на ріст рослин. Усі інші фактори (вологість, газовий склад
атмосфери, рівень мінерального живлення тощо) однакові для
всіх варіантів. У двофакторному експерименті регулюються вже
два фактори, а багатофакторних – ще більше.

Результатом спостережень у природі та експериментів є фак�
ти. На основі аналізу таких фактів формулюється гіпотеза – зроб�
лене за даними спостережень припущення, за допомогою якого
можна дати переконливе пояснення досліджуваним явищам. Гі�
потеза повинна не лише пояснювати явища, а й давати ключі до
передбачення нових знань і напрямів досліджень. Нові факти,
які підтверджують гіпотезу, будуть сприяти її затвердженню,
тоді як спостереження і факти, що їй суперечать, призведуть до
уточнення чи відмови від гіпотези. Таким чином, щоб перевіри�
ти гіпотезу, потрібно спланувати серію спостережень, які б дали
нові результати на підтвердження чи спростування гіпотези.

Найбільш вдала гіпотеза стає робочою, а якщо вона й надалі
не спростовується новими серіями експериментів, передбачає
раніше непояснювальні факти, то стає теорією. Якщо ж теорію
не здатні змінити ніякі нові факти, а ті відхилення, які мають
місце, легко прогнозуються й пояснюються, теорія зводиться до
рангу закону. У міру розширення сукупності знань та вдоскона�
лення методів дослідження навіть, здавалося б, усталені теорії
можуть удосконалюватися або навіть відхиляються. Наукові
знання є динамічними.

За твердженням С.І. Вавілова, «за своїм змістом, формою і
призначенням наука має глибоко суспільний, колективний ха�
рактер. Будь�яка наука – це завжди сума знань, досягнутих
багатьма людьми, минулими поколіннями і сучасниками; це
результат складної колективної праці». Роль науки в сучасно�
му світі надзвичайно важлива. У високорозвинених країнах і
в тих, що стрімко розвиваються, зростає роль і частка наукоєм�
них виробництв. Акцент робиться на висококваліфіковану ро�
бочу силу. Це вимагає змін і в структурі освіти, і в підходах до
виховання.
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Сучасна наука не робиться одинаками. Це колективна пра�
ця. Важливою рисою науки є те, що вона виконує соціальне за�
мовлення. Звідси й критерії, які лежать в основі наукової діяль�
ності, а саме:

� актуальність;
� зв’язок конкретної роботи з науковими програмами, планами,

темами;
� наукова новизна одержаних результатів;
� практичне значення одержаних результатів;
� апробація результатів;
� публікації за результатами досліджень.

У контексті зазначеного, враховуючи те, що рівень підготов�
ки учнів не дозволяє їм отримувати нові для науки знання, їхня
мотивація спрямована емоційно�почуттєвим сприйняттям та
інтересом до об’єкта у зв’язку з вибором майбутньої професії,
стосовно школярів слід використовувати термін не «науково�до�
слідницька», а «пошуково�дослідницька робота», оскільки вона
є різновидом навчально�творчої діяльності школярів, яка про�
водиться з дотриманням вимог до наукових досліджень.

Дослідницька робота школярів, насамперед, має навчальний
характер, і тому наукова новизна отриманих результатів може
бути мінімальною (відсутність публікацій, не проводиться апро�
бація отриманих результатів). Така робота учнів обов’язково
здійснюється під контролем керівника�педагога і передбачає пі�
дготовку та проведення нескладних дослідів і спостережень, ро�
зуміння їх суті, розвиток практичних навичок у поєднанні з тео�
ретичними знаннями, виховання творчо�пошукових здібностей.
У процесі такої роботи поглиблюються знання, розвиваються спо�
стережливість, уміння аналізувати, напрацьовується дослідни�
цький підхід до розв’язання проблем. Особливо важливо розви�
вати самостійність у роботі. У результаті пошуково�дослідниць�
кої діяльності учні отримують навички роботи з літературою;
вчаться планувати, підбирати методики та розробляти програ�
ми досліджень, закладати дослідні ділянки, доглядати за ними,
проводити спостереження; оволодівають елементарними навич�
ками обробки результатів дослідження та формулювання висно�
вків. Важливо розвивати здібності не лише до самостійного за�
своєння знань, умінь і навичок, а й переносити їх на нові умови,
комбінувати відомі способи діяльності, і лише у виняткових ви�
падках намагатися створювати нові підходи до вирішення про�
блем. Повноцінні пошуково�дослідницькі роботи майже завжди
потребують консультацій з боку досвідчених наукових праців�
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ників науково�дослідних установ і професорсько�викладацько�
го складу вищих навчальних закладів.

Тому керівникам пошуково�дослідницьких робіт школярів
слід пам’ятати таке:

� не намагатися якнайшвидше завершити роботу (формує сте�
реотип про отримання легкого й швидкого результату, що не
йде на користь виховній роботі; важливо школяру розкрити й
довести більш далеку перспективу);

� уникати захоплення складними темами робіт (не слід забува�
ти, що знання і вміння школярів обмежені, тому доцільно пе�
ршу роботу учню виконувати у формі реферативної);

� підтримувати інтелектуальний рівень середовища спілкуван�
ня вихованців (бажано, щоб школяр частіше спілкувався з ро�
весниками і старшими, які займаються дослідницькою робо�
тою, що дає можливість підтримувати свій інтерес до пробле�
ми й оцінювати рівень своїх знань на фоні інших; певною мі�
рою старших школярів варто долучати до роботи з меншими,
щоб вони пояснювали й демонстрували деякі прості прийоми);

� не прагнути до надмірної диверсифікації напрямів робіт різ�
них учнів (шкодить не лише керівнику, який не здатний необ�
хідною мірою володіти всіма знаннями і методами, але й шко�
лярам, які не можуть орієнтуватися на колективний досвід,
працюючи здебільшого одноосібно);

� не захоплюватися практичною роботою без належного опану�
вання базових теоретичних знань (важливо школяра ознайом�
лювати не лише з навчальною літературою, а й з науково�по�
пулярними книгами, фільмами, відвідувати музеї та вистав�
ки, що дозволяє посилити мотивацію, орієнтуючись на вдалі
приклади, знайти авторитети);

� розвивати у вихованців належне ставлення до роботи з літера�
турою та іншими джерелами інформації (зокрема, є загроза
того, що зроблене відкриття насправді є «непорозумінням»);

� дотримуватися логічного ланцюга наукової роботи: проблема –
мета – завдання – методика – факти – висновки – практичне
значення (інакше робота втрачає цілісність; методика не від�
повідає завданням, висновки не ґрунтуються на отриманих
фактах тощо);

� не надавати надмірної допомоги школярам на всіх етапах ви�
конання роботи (дозволяє досягти лише короткотривалих
успіхів, а відсутність навичок самостійної роботи доведеться
надолужувати пізніше);

� підтримувати зв’язки з науково�дослідними установами
(важливо не лише отримувати нові знання та ідеї, а й бути чле�
ном наукових товариств, брати участь у колективних проек�
тах, відвідувати наукові зібрання).
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Будь�яке наукове дослідження розпочинається зі збору, систе�
матизації та узагальнення наявних відомостей про об’єкт і пред�
мет дослідження: літературних джерел, наукової інформації,
аналітичних, фактичних, статистичних даних. Донедавна чи не
єдиним джерелом інформації була література. Сьогодні дедалі
більшого значення набувають електронні засоби інформації, до�
ступні переважно через мережу Інтернет.

Перше знайомство з предметом дослідження слід розпочинати
з довідникової літератури: енциклопедій та енциклопедичних сло�
вників, довідників, тлумачних словників. Такі видання обов’язко�
во є в більшості міських і районних бібліотек. Тим, хто звик працю�
вати з Інтернет, допоможуть електронні енциклопедії та довідни�
ки, серед яких Wikipedia, Словопедія (http://slovopedia.org.ua/),
Columbia Encyclopedia (http://www.encyclopedia.com/), Eслово
(http://eslovo.com.ua/) тощо.

На наступному етапі роботи з літературою слід ознайомити�
ся зі змістом підручників чи навчальних посібників із тієї
навчальної дисципліни, до структури якої входить предмет дос�
ліджень. У цих книгах міститься систематизований виклад
матеріалу навчальної дисципліни, що дозволяє зрозуміти місце
досліджуваної проблеми в загальній структурі.

Поєднати корисне з приємним допоможе науково�популярна
література як така, що розповідає про явища природи, про істо�
рію наукових досліджень, життя видатних учених.

Лише після оволодіння цими знаннями можна розпочинати
знайомство з більш складними джерелами інформації – науко�
вими монографіями та статтями. Наукова монографія є

1.3
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викладенням результатів ґрунтовних, часто тривалих дослід�
жень, які завершуються одержанням фундаментальних науко�
вих досягнень. Вони написані складною мовою з використанням
спеціальної термінології та орієнтовані на підготовленого чита�
ча. Тому під рукою бажано мати добірку довідникової літерату�
ри. Наукові статті можна назвати різновидом оперативних пуб�
лікацій, де викладені результати дослідження з конкретної те�
матики. Вони публікуються в спеціалізованих наукових журна�
лах. У їх структурі виділяють вступ, де показано актуальність,
мету та завдання роботи, детальну методику проведення дослі�
джень, аналіз конкретних результатів, висновки.

Дедалі більше літератури можна знайти у вільному доступі в
Інтернет, зокрема, більшість нових номерів наукових періодич�
них видань розміщені на сайті Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua). Багато науковців та�
кож викладають свої публікації в електронному вигляді на влас�
них сторінках в Інтернет або на сайтах установ, де працюють.
Крім комерційних електронних бібліотек, є й «вільні». Прикла�
дом може слугувати Фундаментальна електронна бібліотека
«Флора і фауна» або «Материалы А. Шипунова» (http://
herba.msu.ru/shipunov/index�ru.ttm).

Як же не розгубитися у великій кількості різноманітних дже�
рел інформації і знайти потрібні? Для цього існує кілька спосо�
бів.

По�перше, потрібно складати список літератури, присвяче�
ної вашій проблемі. Посилання на спеціалізовані літературні
джерела містять енциклопедичні статті, є списки рекомендова�
ної літератури в підручниках і навчальних посібниках. У науко�
вих монографіях та статтях у тексті роблять посилання на вико�
ристані літературні джерела, а в кінці наводиться їх повний пе�
релік. Там є те, що може вас зацікавити.

По�друге, у бібліотеках є система каталогів, де зберігаються
дані про наявні книги та іншу літературу. Частина інформації
зібрана у вигляді картотек. Набувають поширення електронні
каталоги.

Почнемо з традиційної картотеки. Вона складається з вели�
кої кількості карток стандартного розміру, на кожній із яких
міститься інформація про книгу. Це, у першу чергу, загальні біб�
ліографічні дані: прізвище та ініціали автора, назва книги, міс�
це видання, видавництво, рік та кількість сторінок. Обов’язково
є шифри, які визначають тематику книги і, відповідно, допома�
гають знайти місце, де вона зберігається в книгосховищі.
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Картотека залежно від того порядку, за яким розставлені в ній
картки, може бути:

1. Алфавітна. У ній легко знайти книгу, знаючи прізвище ав�
тора. До абеткової картотеки слід звертатися, коли вже зроб�
лений список книг з необхідної тематики.

2. Систематична. Картки в ній згруповані в логічному поряд�
ку, відповідно до галузей знань. Перш ніж користуватися
такою картотекою, необхідно зрозуміти, за яким порядком
вона складена, і знайти потрібний собі розділ. Якщо це важ�
ко, слід звернутися до чергового бібліотекаря. Допомога біб�
ліотекаря особливо корисна в разі, якщо предмет досліджень
не виділений чітко в прийнятій для формування картотеки
системі і доводиться проглядати кілька секцій.

3. Предметна. Містить всі матеріали з вузькоспеціалізованих
питань. Їх формують у спеціалізованих бібліотеках. Зокре�
ма, у бібліотеці Інституту ботаніки ім. В.Л. Комарова, що в
Санкт�Петербурзі, є каталог, де багато років співробітники
збирають і систематизують статті, в яких йдеться про окремі
види рослин. Тут у розділі про суниці лісові можна знайти
статті і з анатомії, і з фізіології, і про лікарські властивості
рослин. У систематичному ж каталозі картки на ці статті були
б розміщені в різних відділах.

Сучасні бібліотеки мають електронні каталоги книг. Ці ка�
талоги поєднують всі три наведені види картотек. Пошук у них
можливий за фрагментом назви, прізвищем автора, роком видан�
ня, ключовими словами тощо. Великі бібліотеки забезпечують
доступ до своїх електронних каталогів через Інтернет. Не стано�
вить винятку й Національна бібліотека України ім. В.І. Вернад�
ського.

Потрібна книга чи журнал знайдені, лежать перед вами і по�
требують того, що називається опрацюванням. Якщо одну кни�
гу можна проглянути й уривками прочитати, то інша може ста�
ти для вас на тривалий час настільною. Загалом опрацювання
літературного джерела можна звести до таких прийомів:

1. Конспектування. Найбільш давній і надійний спосіб ретель�
но ознайомитися зі змістом написаного. Він полягає в тому,
що читач виписує цілі фрагменти тексту, робить короткі но�
татки, пише резюме. Це можна робити в зошит, де зберігати�
меться не один конспект, або на окремих аркушах стандарт�
ного паперу. Перевагою першого способу є те, що конспект
буде мати постійне місце в цьому конкретному зошиті й
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полегшує його пошук через певний час. Найкраще для конс�
пектування підійде зошит стандартного формату з палітур�
кою. Конспекти на окремих аркушах паперу легко перекла�
дати з папки в папку за темами. Якщо ж папок накопичило�
ся багато, то іноді буде потрібно досить багато часу, щоб знай�
ти необхідний конспект. Для конспектування краще корис�
туватися ручкою з чорнилами, які не вицвітаються з часом.

2. Ксерокопіювання. Будь�який конспект не буде точною копією
оригіналу, а часто маємо справу з громіздкими таблицями,
цілими сторінками інформації, яку потрібно переписувати
повністю. Під час конспектування читач не завжди може зве�
рнути увагу на окремі деталі, які потім стануть важливими.
Завжди є ліміт часу. Тож залишити собі копію тексту іноді
просто необхідно.

3. Збирання бібліотеки на електронних носіях. Інформацію
можна зберігати в різних форматах: а) текстовому (doc, txt);
б) у закритому форматі (pdf, djvu), які дозволяють зберігати
форматування книги, виводити її на екран посторінково, мож�
на робити закладки і розділяти книгу на розділи, при цьому
вона буде зберігатися в одному файлі; в) у вигляді знімків,
зроблених цифровими камерами (jpg).

Який би спосіб опрацювання літературного джерела не був
обраний, потрібно обов’язково записати бібліографічні дані. Це
щось на зразок паспорту книги, статті. Тому, коли фотографу�
ють чи роблять ксерокопію книги або статті, обов’язково слід зро�
бити це і для сторінок із бібліографічними відомостями та зміс�
том. Це дозволяє систематизувати роботу й стане в пригоді, якщо
необхідно буде знайти джерело інформації, зробити посилання в
тексті. Наведемо приклади бібліографічної характеристики
книги.

Ïðèêëàäè îôîðìëåííÿ á³áë³îãðàô³÷íîãî îïèñó
çã³äíî ç³ ñòàíäàðòîì ç á³áë³îãðàô³÷íîãî îïèñó ÄÑÒÓ 7.1:2006

Книги

Один автор

1. Клеопов Ю. Д. Анализ флоры широколиственных лесов европейской
части СССР / Ю. Д. Клеопов. – К. : Наук. думка, 1990. – 352 с.
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 Два автори
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3. Шевченко С. В. Лесная фитопатология / С. В. Шевченко, А. В. Ци�
рюлик. – К. : Вища школа, 1986. – 386 с.

Три автори

4. Протопопова В. В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю:
сучасний стан і завдання на майбутнє / В. В. Протопопова, С. Л. Мо�
сякін, М. В. Шевера. – К., 2002. – 32 с.

Чотири автори

5. Фауна хребетних тварин національного природного парку «Деснян�
сько�Старогутський» : колективна монографія / за заг. ред. Г. Г. Га�
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 П’ять і більше авторів

6. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / [Андрієн�
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Без автора

7. Геоботанічне районування Української РСР / [Т. Л. Андрієнко,
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рации / [Л. С. Балашов, Т. Л. Андриенко, А. И. Кузмичев, И. М. Гри�
гора]. – К. : Наук. думка, 1982. – 260 с.

9. Геоморфология Украинской ССР : учебное пособие / под общ. ред.
И. Н. Рослого. – К. : Вища школа, 1990. – 287 с.

Багатотомний документ
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У конспекті бібліографічні дані вказуються на початку. Якщо
ви знімаєте ксерокопію з книги чи статті, обов’язково або скопі�
юйте сторінку з бібліографічними даними, або відразу їх випи�
шіть на першому аркуші копії. З електронними книгами склад�
ніше, але в будь�якому разі потрібно зберегти необхідні відомості
про книгу чи статтю.

З часом конспекти, ксерокопії та електронна бібліотека роз�
ростаються. Усе важче орієнтуватися в стосах копій, конспектів,
у віртуальному просторі, якщо йдеться про електронну бібліоте�
ку. Виникає гостра потреба навести лад у своїх записах, у ство�
ренні каталогу своєї бібліотеки. Пропонуємо два варіанти – кар�
тотеку й електронний каталог.

Для створення картотеки знадобиться значна кількість кар�
ток та картонний або дерев’яний ящик для їх зберігання. Карт�
ки мають бути стандартного розміру. У бібліотеках прийнятий
формат карток 12,7  7,5. Чим більші відхилення від стандарту,
тим важче потім такою картотекою користуватися. Необхідну кі�
лькість карток можна вирізати самому, замовити в друкарні, по�
просити в бібліотеці. Останній спосіб найбільш простий, але ав�
тор зміг випросити лише використані картки, написи на яких
доводиться заклеювати чистим папером. Певний час знадобить�
ся для того, щоб все переписати на картки. Крім бібліографіч�
них даних, сюди заносяться відомості про місце зберігання (зо�
шит із конспектами, папка, місце на диску комп’ютера, назва
файла тощо). А ось тут починається найголовніше: потрібно впо�
рядковувати картки. Спочатку слід розробити систему, за якою
вони будуть розміщені. Перевірено, що для домашнього викори�
стання найкращим є предметний принцип розміщення карток (за
окремими темами; див. вище). Далі необхідно самостійно виді�
лити основні теми і, якщо потрібно, підтеми, виготовити картонні
роздільники, підписати їх. Розсортовані за темами картки упо�
рядковують за алфавітним принципом.

Для створення електронного каталогу слід визначитися з при�
кладною програмою, де буде розроблятися каталог. Це можуть
бути електронні таблиці, наприклад, стандартні Exсel, або сис�
тема управління базами даних (СУБД): Visual FoxPro, Paradox,
R:Base тощо. Можливо, ви зупинитеся на спеціалізованій про�
грамі для бібліотек. У будь�якому разі потрібно спочатку оволо�
діти навичками працювати в програмному середовищі, а вже
потім створювати каталог. Вікно для введення бібліографічних
даних може мати вигляд, як на рис. 1.3.1. Принципова відмін�
ність електронного каталогу полягає в тому, що упорядкування
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робить сам комп’ютер. Для цього користувач задає систему шиф�
рів чи ключових слів. Із базової таблиці легко вибирати необхідні
джерела, формувати з них окремі списки, а вміщені в каталозі
дані можна роздрукувати у вигляді картки. Бажано дублювати
електронний каталог картотекою. Така картотека може бути
сформована за алфавітним принципом.

Рис. 1.3.1. Приклад форми, виконаний у СУБД Visual FoxPro для
введення бібліографічних відомостей до бази даних на прикладі

журнальної статті
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Якщо ви вже накопичили велику кількість книг і статей на
електронних носіях, то комп’ютерна база даних просто необхід�
на, адже в неї є можливість додати поле з гіперпосиланням. Його
також можна вивести на форму, і тоді з одночасним натискан�
ням «миші» і клавіші «Ctrl» необхідна книга чи стаття буде ав�
томатично відкриватися.

Ï³äãîòîâêà ðåôåðàòó

Реферати бувають двох типів. Одні являють собою доповідь на
певну тему, що містить огляд друкованих та інших джерел інфор�
мації, а другі є коротким викладенням основних положень пуб�
лікації, наукової роботи чи теорії. Нашим завданням є ознайом�
лення з основними правилами написання рефератів першого
типу. Матеріал також буде корисним для тих, хто вирішив під�
готувати дослідницьку роботу реферативного характеру. Така
робота, крім власне огляду літератури, містить узагальнення,
зроблені автором. Найчастіше школярі в таких роботах визнача�
ють історичні етапи досліджень та їх напрями, роблять виснов�
ки про ступінь вивчення окремих питань, визначають невисвіт�
лені питання, складають порівняльні характеристики певних
об’єктів, формують бази даних (списки видів, довідкові таблиці)
й опрацьовують їх. Оцінка робіт залежить від повноти огляду лі�
тературних джерел, часто важкодоступних. Як правило, підго�
тувати таку реферативну роботу не легше, ніж провести спосте�
реження в полі чи експеримент, проте існує стереотип про
«низькосортність» реферативних робіт.

Отже, реферат – результат самостійної роботи, який передба�
чає всебічний огляд наявних джерел інформації про предмет до�
слідження. Процес підготовки реферату є завершальним етапом
опрацювання джерел інформації, в ході якого засвоюються на�
вички та прийоми опрацювання й інтерпретації фактів.

Структура реферату може бути такою:

1. Вступ, у якому показується важливість вирішення певних
проблем у обраній сфері людської діяльності.

2. Основна частина. Містить критичний огляд друкованих та
інших джерел інформації, їх порівняння, аргументацію ви�
сунутих положень, які автор реферату вважає найголовніши�
ми. В основній частині можуть бути виділені підрозділи, які
відповідають структурі висвітлюваного питання.
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3. Висновки. Підбиваються підсумки про стан розробки пробле�
ми, аналізуються перспективи подальшої роботи.

4. Список використаних джерел.

Написання реферату розпочинають, коли вже опрацьована
певна кількість джерел інформації. Їх аналіз і становить основ�
не завдання при підготовці реферату. Текст пишеться самостій�
но автором з опорою на першоджерела. Узагальнення автора мо�
жуть підкріплюватися цитатами з літературних джерел з обов’яз�
ковим посиланням на них.

Мова і стиль тексту реферату – речі, навчитися яким не мож�
на за підручником чи посібником, а лише винятково на прикла�
дах – наукових текстах інших авторів. Тому читання наукових
текстів є важливою складовою освоєння не лише інформації, а
ще й відповідного стилю мовлення. Важливим завданням керів�
ника і консультанта роботи є допомога в опануванні наукового
стилю мовлення. Особливу увагу слід приділяти коректності ви�
користання наукових понять і термінів, тому різноманітні тлу�
мачні словники, енциклопедичні довідники – необхідні засоби
під час підготовки реферату.

При написанні як реферату, так і наукових робіт автор пови�
нен дати посилання на джерела, ідеї, принципи, матеріал або
окремі результати з яких наводяться. Це стосується також ілюс�
трацій і таблиць. Такі посилання дають можливість відшукати
документ і перевірити достовірність наведених відомостей, до�
помагають з’ясувати зміст. Тому зупинимося більш докладно на
загальних правилах цитування літературних джерел та підготов�
ки списку літератури.

Часто спосіб і правила оформлення посилань на джерела
інформації в тексті прописано правилами подання матеріалів до�
сліджень. Якщо ж таких правил немає, автор може обрати один
із двох загальноприйнятих способів: на порядковий номер у спи�
ску використаних джерел або за прізвищем першого автора чи
назвою джерела.

Список використаних джерел доцільно оформляти за поряд�
ком посилань у тексті при невеликій кількості опрацьованих
джерел. В інших випадках користуватися таким списком незруч�
но, бо при другому посиланні на джерело доводиться перегляда�
ти всю попередню частину списку.

При посиланнях на джерело в тексті роботи наводиться прі�
звище автора з ініціалами і рік публікації в круглих дужках: «як
зазначав ще В.Л. Комаров (1909)».
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Якщо прізвище автора не наведене в тексті, посилання має
такий вигляд: «як зазначалося раніше (Комаров, 1909)» або [5].

У разі, якщо авторів літературного джерела три та більше,
посилання робиться на перше прізвище (Іванова, 2001).

У разі дослівного цитування фрагмента тексту обов’язковим
є зазначення сторінки в першоджерелі «(Комаров, 1909: 8)» або
[5: 8–11].

Посилання на публікації одного автора, які опубліковані про�
тягом одного року, прийнято позначати літерами: «(Матвєєв,
1990а, 1990б, 1991).

Прізвища іноземних авторів прийнято наводити в оригіналь�
ному написанні «A. Engler (1909)» або «(Engler, 1909)».

Якщо монографія чи книга – результат колективної праці й
автори не винесені в бібліографічні відомості про книгу, поси�
лання робиться на перше слово книги в круглих дужках, після
чого ставиться три крапки і через кому рік видання книги: «(Че�
рвона.., 1996)».

Якщо є посилання на кількох авторів, то їх можна наводити
в хронологічному порядку «(Бачуріна, 1963; Андрієнко, 1983;
Шеляг�Сосонко, 1986; Онищенко, 2001)» або за алфавітом
«(Андрієнко, 1983; Бачуріна, 1963; Онищенко, 2001; Шеляг�Со�
сонко, 1986)». У разі посилання на номери в списку використа�
них джерел перелік роблять за порядком цифр: «[3, 12, 17, 18]».
Іноді цитати роблять не з першоджерела, а використовують ци�
тати подані в інших джерелах. Тоді пишуть: «у системі К. Кана
та А. Стрида (цит. за: А.В. Єна, 2004)» або «цит. за [4]».

Список використаних джерел містить бібліографічні описи
використаних джерел і розміщується після висновків перед до�
датками. У правилах оформлення наукових робіт (зокрема, ре�
фератів) часто подають вимоги до оформлення списку викорис�
таних джерел. Тому перш ніж складати список використаних
джерел, необхідно ознайомитися з правилами оформлення ма�
теріалів.

Якщо конкретних вимог немає, то джерела можна розміщу�
вати в один із способів: в алфавітному порядку прізвищ перших
авторів або заголовків (найбільш зручний), у порядку посилань
у тексті (рекомендований для дисертаційних робіт).

Якщо джерела розміщують в алфавітному порядку, то спочат�
ку наводять джерела, написані кириличним шрифтом, потім ла�
тиницею, а в кінці додають джерела з Інтернет. Як правило, ко�
жне джерело починається з нового рядка і, таким чином, є
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окремим абзацем. Нумерувати джерела в списку не обов’язково
в разі, якщо посилання роблять на прізвище першого автора.

Реферат друкується або пишеться від руки на стандартному
папері формату А4 з одного боку аркуша. На сторінках простав�
ляються номери. Номер сторінки не ставлять на титульному ар�
куші та в змісті. Якщо в тексті є таблиці чи рисунки, на них пот�
рібно робити посилання. Якщо рисунків чи таблиць більше од�
ного, їх потрібно нумерувати (див. розділ 1.9). Аркуші реферату
скріплюються з лівого боку, тому те відступ тексту потрібно тут
робити більшим (до 3 см).
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Первинні дані про об’єкт, отримані безпосередньо під час дослід�
жень, становлять собою найцінніші документи. Інформація може
бути записана від руки або з використанням приладів і містити�
ся на паперовому, магнітному, оптичному чи іншому носії. Най�
важливішими первинними документами дослідження є польо�
вий щоденник, бланки обліків, фотографії та рисунки, інша
інформація на магнітних та оптичних носіях, отримана з вико�
ристанням різноманітних електронних приладів.

Дослідження природних об’єктів починається з їх вивчення
в природі під час екскурсій. Тут без польових нотаток не обійти�
ся. Фіксувати враження потрібно обов’язково, бо на пам’ять спо�
діватися не варто. Небезпідставно вважається, що те, що не за�
писане чи не зафіксоване в інший спосіб, – забуте. З досвідом
набуваються навички ведення записів, формуються звички, скла�
дається набір прийнятих скорочень.

Найбільш поширений спосіб ведення записів – польовий що�
денник. Для польового щоденника найкраще підходить зошит
розміром 10–15х15–20 см у клітинку з палітуркою на 100 або
більше сторінок. Його зручно носити в кишені чи польовій сумці.
Свого часу були поширені блокноти для наукових працівників,
де частина аркушів у кінці була зроблена із міліметрового папе�
ру та кальки. Така вставка давала можливість копіювати, роби�
ти креслення, схеми. Із внутрішнього боку обкладинки була лі�
нійка.

Протягом польового сезону в польовий щоденник записують
різні відомості: місце проведення спостережень, особливості по�
годи, методику проведення дослідів, результати обліків у вигляді
таблиць, роблять схеми та рисунки. Тут же фіксуються різнома�
нітні незвичні та аномальні явища, порушення методики. Після

1.4

Çá³ð ïåðâèííèõ äàíèõ,
âåäåííÿ çàïèñ³â
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завершення екскурсії корисно у польовий щоденник записувати
загальні враження, коротко описати результати спостережень.
Польовий щоденник часто стає місцем, куди заносять думки, пла�
ни. Сюди ж зручно записувати розклад руху транспорту, прізви�
ща і контактні телефони людей, з якими зустрічається дослідник.
При проведенні стаціонарних досліджень доцільно для кожного
досліду (ділянки) заводити окремий польовий щоденник.

У деяких випадках на кожну екскурсію заводять окремий не�
величкий кишеньковий нотатник. Його можна виготовити влас�
норуч, скріпивши окремі аркуші паперу або придбати в магазині.
Зручними є блокноти в клітинку на пружинному кріпленні. Ви�
користовуються вони в разі, якщо проводиться збір масового ма�
теріалу на маршруті: гербарію, фіксуються зустрічі з окремими
тваринами, проводяться обліки слідів тощо. На обкладинці та�
кого блокнота зазначають дату, місце, мету, методику та умови
на маршруті.

Починається польовий щоденник із титульного аркуша, де
вказується назва «Польовий щоденник», записується його номер,
дата першого і останнього запису. Обов’язковими є відомості, які
дозволять у разі втрати щоденника повернути його власнику:
місце роботи чи навчання, домашня та робоча адреса, контактні
телефони, e�mail.

У кінці щоденника корисно мати зміст, де вказуються дати,
мета та місце проведеної екскурсій, а також сторінки, де зроб�
лені відповідні записи. Це допоможе пізніше під час обробки да�
них.

Як слід записувати в польовий щоденник?
Уникають неправильних, малоінформативних записів, на�

приклад:

«Ñüîãîäí³ áà÷èâ ìåòåëèêà. Â³í ñèä³â íà êâ³òö³. Êîëè ÿ ï³ä³éøîâ, â³í
çëÿêàâñÿ ³ ïîëåò³â».

Такий запис неточний, бо невідомі місце, дата та час події, не
вказані назви видів рослини й метелика. Спостерігач бачив лише,
що метелик полетів, а те, що він злякався, – домисел.

Правильним був би такий запис:

«20 ÷åðâíÿ 2007 ð. Óçë³ññÿ á³ëÿ ñ. Ãðóçüêå Êðîëåâåöüêîãî ð-íó Ñóìñü-
êî¿ îáë. 15 ãîäèí. ßñíî, òåïëî, â³òåð ïîì³ðíèé. Íà êâ³òêàõ ãâîçäèêè (çðàçîê
¹ 4) ï³éìàíî ê³ëüêà åêçåìïëÿð³â ìåòåëèê³â (çðàçîê ¹ 5»).

Наведемо ще кілька варіантів правильного запису:

«20 ÷åðâíÿ 2007 ð. Ïðàöþþ â îêîë. ñòàíö³¿ Ðåòü ñ. Ãðóçüêå Êðîëåâåöü-
êîãî ð-íó. Ñêëàäàþ õàðàêòåðèñòèêó óðî÷èùà Ò³ïêà.
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Ó êâ. 9 âèêîíàíî ãåîáîòàí³÷í³ îïèñè á³îòîï³â áåðåçîâîãî (¹ 1, 2) òà ñî-
ñíîâîãî ë³ñ³â (¹ 3–5). Êð³ì îïèñàíèõ òèï³â ë³ñ³â, ó ïðîòî÷íîìó çíèæåíí³ ³ç
ñòðóìêîì º ôðàãìåíòè â³ëüøíÿê³â ïàïîðîòåâèõ. Äîì³íàíò – íåâ³äîìà ïàïî-
ðîòü (ãåðáàðíèé çðàçîê ¹ 22).

Íà óçë³ññÿõ âèÿâëåí³ ð³äê³ñí³ äåêîðàòèâí³ âèäè ðîñëèí: ïåðâîöâ³ò çâè-
÷àéíèé, ñåðï³é ôàðáóâàëüíèé òà íåâèçíà÷åí³ (ãåðáàðí³ àðêóø³ ¹ 23–26).

Ðåçþìå. Ó ðåçóëüòàò³ åêñêóðñ³¿ â óðî÷èùå Ò³ïêà âèêîíàíî ï’ÿòü îïèñ³â
á³îòîï³â, ç³áðàíî 28 àðêóø³â ãåðáàð³þ.

Âñòàíîâëåíî, ùî â óðî÷èù³ ïåðåâàæàþòü ñîñíîâ³ ë³ñè ç ï³äë³ñêîì ³ç
ë³ùèíè òà áóçèíè ÷åðâîíî¿. ª ä³ëÿíêè ñåðåäíüîâ³êîâèõ áåðåçîâèõ íàñàä-
æåíü. Óñ³ âîíè îïèñàí³.

Ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ óðî÷èùà, çà äàíèìè ë³ñîòàêñàö³éíèõ ìàòåð³àë³â, º ä³ëÿí-
êà äóáîâîãî ë³ñó. Îäíàê ÷åðåç áðàê ÷àñó ïîòðàïèòè òóäè íå âäàëîñÿ. Ïîòðå-
áóº ïåðøî÷åðãîâîãî îáñòåæåííÿ ï³ä ÷àñ íàñòóïíî¿ åêñêóðñ³¿».

Традиційно вважається, що записи в польових щоденниках
роблять простим олівцем. На практиці ж часто користуються
кульковими ручками. Найкраще підходять гелеві чорнила, про�
те вони виходять з ладу через забруднення, на морозі замерза�
ють. Записи можна втратити, бо чорнила розмиваються водою, а
з часом вигорають. Усіх цих недоліків не має олівець. Щоправ�
да, його доводиться берегти від ударів і часто заточувати. Зруч�
ними є механічні олівці зі змінними стрижнями.

Для проведення стандартних обліків розробляють спеціальні
бланки, де у відповідні рядки чи комірки таблиць записують дані
(рис. 2.2.3, 2.7.4). Форма запису на бланк дозволяє упорядкува�
ти процес спостережень. Розробляючи бланк, дослідник повинен
подбати про узгодження порядку проведення спостережень із по�
рядком запису даних. Наприклад, якщо зручно визначити дов�
жину колоса, а вже потім порахувати кількість зерен шляхом
ручного вимолочування, то відповідні стовпчики в таблиці ма�
ють бути в такому самому порядку. Це дозволить уникнути про�
пуску даних. Бланки повинні бути зручного формату. Для запи�
су на бланках бажано мати тверду основу із затискачем для бла�
нків.

Кожний бланк має містити графи, куди заносяться загальні
відомості спостереження: дата, місце спостереження, хто здійс�
нює роботу, номер бланку. Бажано вказувати умови проведення
спостережень: погода, умови, незвичайні явища. А якщо одно�
часно проводили супутні спостереження, результати яких фік�
суються на інших носіях, потрібно точно вказувати, де шукати
відомості про ці спостереження. На бланках зручно записувати
номери зроблених фотознімків.
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 Для зберігання первинних результатів досліджень (бланків,
записничків, конспектів, зразків) слід завести спеціальну папку
або навіть коробку чи ящик. Польові щоденники часто зберіга�
ють окремо.

Фотографії та малюнки призначені для ілюстрації результа�
тів досліджень. Вони знадобляться пізніше, під час презентації,
доповіді, підготовки підсумкового звіту. Фотографії та малюнки
будуть корисні, щоб продемонструвати аудиторії об’єкт своїх
досліджень.

Рисунки дозволяють подати об’єкт схематично, підкреслити
важливі деталі. Малювати краще в лабораторії, проте це іноді
доводиться робити в полі. Використовують олівці, чорні туш чи
чорнила. Рідше зображення роблять кольоровим. У польових
умовах замальовують просторове розміщення об’єктів, а, якщо
проміряти між ними відстані й кути (навіть приблизно), пізніше
не важко зробити карту чи схему. Існує безліч об’єктів, навіть
схематичне зображення яких дозволить краще подати результа�
ти досліджень: загальний вигляд нори, слідів тварин, ярусність
у лісі чи на луці, розташування гнізда на дереві, решток трапези
хижаків... Зробити схематичний малюнок може людина, яка має
елементарні навички малювання.

Розпочинаючи фотографування, у налаштуваннях цифрової
камери важливо правильно встановити дату й час. Це важливо,
оскільки у властивостях файла вони прописуються автоматично
й пізніше стануть в пригоді, коли доведеться шукати потрібні
кадри, відновити хронологію подій. Перед тим як сфотографу�
вати об’єкт, необхідно продумати його розташування в кадрі, ви�
брати фон, на якому б об’єкт чітко виділявся, підібрати найви�
гідніший ракурс. Важливо враховувати освітлення об’єкта. Воно
має бути рівномірним. Якщо частина об’єкта освітлена прямим
сонячним промінням, а інша знаходиться в тіні, знімки будуть
неякісними. Використання цифрових фотокамер дозволяє пере�
віряти якість знімка, передусім різкість і яскравість. Не обме�
жуйтеся одним кадром, робіть кілька й бажано в різних режи�
мах зйомки. Для отримання високоякісних фотографій викори�
стовують штатив. Це особливо необхідно при фотографуванні
дрібних об’єктів (макрозйомка), на великій відстані при слабко�
му освітленні. У деяких сучасних камерах є можливість до кож�
ного знімка додати звуковий коментар, координати. Користуй�
теся цими опціями, але не забувайте робити також записи в
польовий щоденник, відмічаючи факт фотографування, номери
знімків, які фотокамера задає автоматично.
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Показати розміри об’єкта дозволить розташована в кадрі біля
об’єкта лінійка, сірникова коробка, ніж або інший предмет стан�
дартного розміру. Це потрібно продумати під час фотографуван�
ня. Фотографії можуть демонструвати ефект від досліджуваного
фактору. У такому разі в кадрі не доцільно розташувати таблич�
ки з підписами варіантів досліду.

Значення фотографування не варто переоцінювати, проводячи
різні вимірювання. Слід зважати на те, що через різну відстань від
об’єктива до різних частин об’єкта останній на знімку буде спотво�
реним. Додається оптичне викривлення. Ефект від останнього доб�
ре помітний, якщо намагаємося сфотографувати дерева в лісі – їхні
верхівки зближаються на знімку, хоча цього немає в природі. Отже,
визначити розмір, площу та інші параметри рослин і тварин за фо�
тографіями не можна, якщо не виконати спеціальних перетворень
знімка. Таку операцію дозволяють виконувати спеціальні програ�
ми на основі характеристик оптики фотокамери.

Після натискання на кнопку «спуск» фотоапарата, створю�
ється файл із зображенням, який прийнято називати знімком.
Найчастіше для використання його потрібно обробити. Спершу
його копіюють із пам’яті фотоапарата на інший носій, зберігаю�
чи оригінал, змінюють назву файла. Потрібно продумати формат
назви файла. Наприклад, колекція зображень рослин може мати
такий формат назви:

«íàçâà âèäó» – «øèôð ðîäèíè» – «ì³ñöå çéîìêè» – «äàòà» – «íàçâà
ôàéëó, ïðèñâîºíà êàìåðîþ àâòîìàòè÷íî»

або

Acorus calamus-ARA-VelPusarivka_2012-06_04_DSCF0884.JPG.

Така назва означає, що даний файл являє собою фотографію
лепехи звичайної (латинська назва Acorus calamus) з родини
Ароїдні (латиною – Araceae). Фотографія зроблена в районі
смт Велика Писарівка 4 червня 2012 р. Фотоапарат автоматично
присвоїв номер кадру DSCF0884.

Далі в разі потреби виконуються такі основні операції зі
знімком: кадрування, коригування яскравості, контрастності і
кольорів, масштабування та покращення різкості. Ці операції ви�
конуються в спеціальних програмах, з особливостями роботи з
якими слід знайомитися окремо. Кадрування виконується для
того, щоб залишити потрібну частину зображення, а обрізають
зайве, виділяючи в такий спосіб основний об’єкт зйомки. Обрі�
зають зображення так, щоб співвідношення сторін було стандарт�
ним – 2 : 3, але використовуються пропорції 3 : 4, 1 : 1 та ін. Ко�
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ригування яскравості й контрастності, а також кольорів може
бути виконане в автоматичному режимі, однак часто такий спо�
сіб не завжди дає очікуваний ефект, і тоді використовують ручне
коригування зазначених параметрів. Збільшення контрастності
підкреслює дрібні деталі: жилки на листках, рельєф на поверхні
тіла комах тощо. Після цих операцій знімок може вважатися
фотографією. Масштабуванням досягається зміна розміру зобра�
ження (як правило, зменшення), адже менша фотографія займає
менший обсяг пам’яті на носії. Масштабування слід виконувати
для копії вихідного файла. Розмір зображення виражається в
пікселях. Для більшості ілюстрацій достатньо мати величину
мінімальної сторони 900–1200 пікселів за стандартної розділь�
ної здатності для друку 200 пікселів на квадратний дюйм.

Диктофонні записи. Під час екскурсій, коли лімітований час,
йде дощ, виникає потреба усного опитування респондентів, ко�
ристуються диктофонами. Будь�який запис повинен починати�
ся з відомостей про час та місце спостережень. Диктофонні запи�
си частково через брак місця на носіях, частково через певні не�
зручності в користуванні доводиться переписувати від руки в
польовий щоденник чи в інше місце. Проте це можна робити у
вільний час, часто в кілька прийомів. Тому цей метод фіксації
інформації досить поширений.

Оригінальні записи слід зберігати, змінюючи їм назви фай�
лів, як це рекомендовано для фотографій (див. вище).

Нині в дослідній справі використовуються різноманітні при�
лади для автоматизації спостережень за факторами середовища,
іншими параметрами. Інформація в таких приладах може бути
записана на спеціальні стрічки (як кардіограма серця), на магнітні
та оптичні носії. Усі вони також є первинними документами дос�
лідження, і потрібно забезпечити їхнє тривале зберігання. Для
цього вони можуть бути роздрукованими на папері, перезаписані
в більш поширеному форматі як найбільш надійний носій.

Усі первинні матеріали дослідження потрібно в разі можли�
вості тримати в одному місці. Це може бути папка, спеціально
заведена книга досліду тощо. У ній потрібно вести календарний
план виконаних за темою робіт та перелік первинних докумен�
тів. Рекомендується на окремому аркуші записувати мету, за�
вдання та робочі гіпотези. Особливу увагу слід звертати на опис
використаних методик. Подається також схема досліду, розмі�
ри ділянок. Сюди переносять польові записи із щоденника.

Чіткий порядок запису та організації первинних записів до�
зволять уникнути втрати важливих відомостей й отримати об�
ґрунтовані та переконливі результати.
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Найважливішим здобутком дослідника є факти. Для того, щоб
отримані під час спостережень у природі факти могли бути пра�
вильно інтерпретовані й узагальнені самим дослідником або
іншими науковцями, важливо правильно описати умови, у яких
виконувалася робота. Такий опис містить короткий фізико�гео�
графічний нарис регіону, опис умов погоди та характеристику
біотопів, де безпосередньо виконувалися спостереження. Харак�
теристика умов виконання роботи може бути стислою або розгор�
нутою залежно від спрямованості досліджень та мети. Відповід�
но, може міститися в розділах огляду літератури, методики ви�
конання роботи, у результатах досліджень або розосереджена в
кількох із них.

Ô³çèêî-ãåîãðàô³÷í³ óìîâè

Завдання нарису про фізико�географічні умови проведення спо�
стережень полягає в тому, щоб дати коротку характеристику ре�
гіону, де проводилися дослідження, його положення в системі
природного районування. Зазвичай дотримуються таких пунк�
тів плану: геологія та геоморфологія, рельєф, клімат, гідроло�
гія, ландшафти, ґрунтові умови, особливості рослинного покри�
ву, вплив людини в історичному аспекті, охорона природи. Ко�
жен із цих пунктів плану в дослідницьких роботах школярів
складається лише з кількох речень, де наводяться найголовніші
відомості з огляду на мету й завдання роботи. Відповідно до мети
та завдань роботи виділяються провідні умови, яким у структурі
тексту фізико�географічної характеристики приділяється біль�
ше місця.

1.5

Õàðàêòåðèñòèêà óìîâ ðàéîíó
ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü
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Описуючи геологічні та геоморфологічні особливості тери�
торії, вказують такі відомості: як сформувалася поверхня регіо�
ну (була територія під морем, зазнала дії льодовика, які факто�
ри визначали формування рельєфу, ґрунтів, чи збереглися ви�
датні геологічні пам’ятки і які саме). Характеристика рельєфу
містить дані про абсолютні висоти. Описується характер рельє�
фу: рівнинний, горбистий чи гірський. Рівнинами називають
значні ділянки суходолу з рівною або слабкохвилястою поверх�
нею, зазвичай слабо нахиленою в один бік. Рівнини поділяються
на низинні, якщо не перевищують 200 м в.р.м., підвищені (200–
500 м в.р.м.) і нагірні (вище 500 м в.р.м.). Горбистий рельєф – це
поєднання підвищень (горби) з відносними висотами не більше
ніж 200 м та знижень (лощини, улоговини) між ними, що часто
чергуються. Ці підвищення мають різні форми й розташовані
ізольовано, групами або утворюють гряди. Якщо відносні висо�
ти підвищень перевищують 200 м, то це вже гірський рельєф.
Кліматична характеристика містить відомості про зміну темпе�
ратури протягом року, кількість опадів, умови зими. Для їх за�
пису використовують форму таблиць (табл. 1.5.1–1.5.4), які ча�
сто розміщують у додатках, а в тексті наводять основні показни�
ки. Для узагальненої оцінки клімату використовують клімадіа�
грами за Г. Вальтером (рис. 1.5.1).

На такій клімадіаграмі по горизонтальній лінії відкладені мі�
сяці. Шкалу температур розміщують зліва і вказують над нею
середню багаторічну температуру (6,6 С). Червоною лінією (2)
вказують річний хід температури повітря. Зверху біля нижньо�
го краю шкали температур наводиться найнижча температура із
зареєстрованих за весь період спостережень (–36,0 С).

Таблиця 1.5.1. Середньомісячні температури повітря, ґрунту та сума
опадів

М³ñÿö³ 
Ïîêàçíèê 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ð³ê 

Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà òà ð³÷íà 
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ, C 

             

Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà 
ïîâåðõí³ ґðóíòó, C 

             

Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà ê³ëüê³ñòü 
îïàä³â, ìì 
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Таблиця 1.5.2. Дати настання окремих термічних періодів

Ïåð³îä Íàñòàííÿ Ê³íåöü Òðèâàë³ñòü, 
äí³â 

Іç ñåðåäíüîäîáîâîþ òåìïåðàòóðîþ âèùå 0 C     

Іç ñåðåäíüîäîáîâîþ òåìïåðàòóðîþ âèùå 5 C     

Іç ñåðåäíüîäîáîâîþ òåìïåðàòóðîþ âèùå 10 C     

Іç ñåðåäíüîäîáîâîþ òåìïåðàòóðîþ âèùå 15 C     
Іç ñò³éêèìè ìîðîçàìè    
Бåçìîðîçíèé ïåð³îä    

Таблиця 1.5.3. Середні суми температур

Ïàðàìåòð Ñóìà òåìïåðàòóð, C 
Ñóìà òåìïåðàòóð âèùå 0 C  

Ñóìà òåìïåðàòóð âèùå 5 C  

Ñóìà òåìïåðàòóð âèùå 10 C  

Ñóìà òåìïåðàòóð âèùå 15 C  

Таблиця 1.5.4. Дати заморозків

Зàìîðîçîê Ñåðåäíÿ Ðàííÿ Ï³çíÿ 
Îñòàíí³é âåñíÿíèé    
Ïåðøèé îñ³íí³é    

На правій осі на рисунку наведена шкала опадів, над якою
вказують середньорічну кількість опадів. Крива річного ходу опа�
дів позначена цифрою 1. Важливо, щоб 10 градусам відповідало
20 мм опадів. За такого співвідношення цих величин розміщен�
ня кривої опадів 1 над кривою температури 2 вказує на надли�
шок вологи (гумідні умови; як правило виділяються синьою
штриховкою). Якщо крива опадів розташовується нижче від кри�
вої температури, то ця ділянка діаграми відповідає посушливим
умовам (аридні умови; зазвичай виділяються червоною штри�
ховкою).

Темні прямокутники (3) під нульовою лінією показують
зимовий період, коли середньодобова температура нижче 0 С.
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Рис. 1.5.1. Клімадіаграма для метеостанції Суми

Прямокутники з косими лініями вказують на період року, коли
ймовірні заморозки. Незафарбовані прямокутники показують пе�
ріод року, коли заморозки не спостерігаються (безморозний пе�
ріод). На графіку лінією позначають період з температурами вище
ніж +10 С (153 дні). Під назвою метеостанції вказують абсолют�
ну висоту її розташування.

У розділі «Гідрологія» перелічують основні річки, які проті�
кають у регіоні досліджень, особливості їх заплави, тривалість
повеней, наявність ставків, водосховищ. Найчастіше опис ланд�
шафтів становить собою перелік основних типів ландшафтів, се�
ред яких розрізняють переважаючі та рідкісні. Наводяться ста�
тистичні дані площ основних категорій земель: лісів, лук, пасо�
вищ, боліт, населених пунктів, які публікуються в статистичних
щорічниках та доповідях про стан навколишнього природного
середовища в областях. Ґрунтові умови охоплюють назви пере�
важаючих типів ґрунтів і коротку характеристику їхніх власти�
востей, особливості використання, приуроченість до ландшаф�
тів і господарське використання. У нарисах про особливості рос�
линного покриву та тваринного населення достатньо перелічи�
ти типові домінанти основних типів рослинності та найбільш по�
ширених представників фауни. Підготовка опису про вплив лю�
дини в історичному аспекті потребує аналізу краєзнавчої літера�
тури, на основі якого робиться висновок про час заселення
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території людиною, розвиток сільського господарства, промис�
ловості та про вплив на природу. У розділі «Охорона природи»
наводиться аналіз природно�заповідного фонду, оцінюється його
роль в охороні природи, вказується кількість об’єктів, їхня
загальна площа, процент заповідності тощо, наводяться най�
більш важливі заповідні території.

Для підготовки опису умов проведення досліджень в дослід�
ницьких роботах школярів цілком достатньо відомостей, які ви�
кладені в деяких енциклопедичних виданнях (Географічна ен�
циклопедія України, Екологічна енциклопедія) та популярних
виданнях НАН України (Природа Украинской ССР, 1985–1986).

Ïîãîäí³ óìîâè ðîêó òà ñåçîííà õàðàêòåðèñòèêà

Для опису погоди за сезонами використовують таблиці й ство�
рені на їх основі графіки річного ходу температури та опадів
(рис. 1.5.2). Для цього потрібні середньодекадні температури та
суми опадів за декаду або ці самі показники за місяць. Відпо�
відні дані можна взяти на найближчій метеостанції. Погодні
умови конкретного року порівнюються із середніми багаторіч�
ними даними та встановлюються особливості погоди: був він
теплим чи холодним, сухим чи вологим, можливо, спостеріга�
лися посушливі періоди тощо. Робиться висновок про те, як це
могло вплинути на результати спостережень.

За графіком річного ходу температури легко виділити сезони
окремого року, які визначають за датами стійкого переходу тем�
ператури повітря через 0, 5, 10 та 15 С (рис. 1.5.3) з урахуван�
ням дат встановлення і сходу снігового покриву та дат початку й
кінця заморозків.

Проводимо горизонтальну лінію через позначку 15 С по осі
ОУ і від точок перетину цієї лінії з лінією ходу температури опу�
скаємо перпендикуляри на вісь ОХ. Таким чином, період із сере�
дньодобовими температурами вищими ніж 15 С (літо) триває з
першої декади травня по третю декаду серпня.

Зима починається після стійкого переходу температури по�
вітря через 0 С у бік зниження, формування стійкого снігового
покриву. Весна – період з часу переходу середньодобової темпе�
ратури повітря через 0 С в бік позитивних значень і руйнування
снігового покриву. Перехід середньодобових температур повіт�
ря вище 15 С і закінчення заморозків знаменує кінець весни та
початок літа. Про швидкість настання весни й розвиток рослин
свідчить інтервал між датами стійкого переходу середньодобової
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Рис. 1.5.2. Графік річного ходу температури (вгорі) та місячні суми
опадів
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температури повітря через +5 та +10 С. Літом називається пері�
од із середньодобовими температурами вище ніж 15 С. Осінь
починається з переходом середньодобової температури повітря
через 15 С в бік зниження.

Опис сезонів конкретного року передбачає встановлення дат
початку та кінця сезону (зазвичай з точністю до декади), його
тривалості, розраховуються середні температури та кількість
опадів за сезон, аномальні явища, що можуть впливати на отри�
мані результати. Якщо методикою досліджень передбачені ме�
теорологічні чи фенологічні спостереження, то їх результати теж
використовують. Дані щодо характеристики погоди і сезонів року
розміщують в розділі, де описана методика та умови проведення
досліджень.

Îïèñ á³îòîï³â

Чи не найскладнішим завданням дослідника є опис умов в міс�
цях виконання досліджень – на маршруті, на постійних пробних
площах або там, де відбиралися зразки. Адже це сфера окремих
напрямів таких наук, як геоботаніка, географія, екологія. У кож�
ній із них застосовуються різні терміни, існують свої підходи до
класифікації однорідних ділянок поверхні Землі. Зупинимося на
основних термінах.

Біогеоценоз – ділянка земної поверхні, виділена за характе�
ром рослинного покриву (фітоценозу). Формується в результаті
тривалої взаємодії неживої (прилеглі частини атмосфери, літо�
сфери і гідросфери) та живої (біоценоз, який, у свою чергу, скла�
дається з фітоценозу та зооценозу, а з виділенням грибів в окре�
ме царство живих організмів виділяють також мікоценоз) скла�
дових, унаслідок чого формується взаємообумовлений комплекс.
Виникають складнощі при описі змінених людиною ділянок та
тих, що перебувають на початкових стадіях формування (кам’яні
осипи, виходи твердих порід тощо). Використовується в геобота�
ніці та екології.

Біотоп – ділянка земної поверхні з більш�менш однотипни�
ми абіотичними умовами (рельєф, властивості ґрунту, його зво�
ложення, мікроклімат), зайнята певним рослинним покривом і
з властивим йому тваринним населенням (власне біоценозом).
Біотоп разом із біоценозом складають біогеоценоз. На практиці
межі визначають за характером рослинного покриву. Термін
використовується в екології та геоботаніці. У межах оселищної
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концепції збереження біорізноманіття Європейського Союзу
«біотоп» є синонімом «оселища», і в такому розумінні це одно�
типні або суходільні водні ділянки, природні, напівприродні або
антропогенні, у межах яких певна сукупність живих організмів
живе, відтворюється або трапляється на певних етапах своєї жит�
тєдіяльності (наприклад, міграції).

Екотоп – сукупність природних абіотичних факторів (світ�
ло, газовий склад повітря, волога, сукупність елементів мінера�
льного живлення тощо) та їхніх режимів у межах певної однорі�
дної ділянки Землі. Є місцезростанням певного рослинного угру�
повання або його сукцесійних стадій. Використовується в еко�
логії та геоботаніці.

Екосистема – природна або створена людиною функціона�
льна система: сукупність істот, пов’язаних між собою біотични�
ми та абіотичними зв’язками, і певного порівняно однорідного
середовища їх існування. Вони взаємодіють між собою, утворю�
ючи систему взаємозумовлених біотичних та абіотичних явищ і
процесів. В екосистемі відбувається перетворення сонячної
енергії на хімічну, з якого починається її потік у системі, прохо�
дить кругообіг мінеральних речовин. Екосистема є основною фу�
нкціональною одиницею в екології. На відміну від біогеоценозу
вона безрозмірна, тому говорять про екосистему в межах біогео�
ценозу. Найбільшою екосистемою можна вважати біосферу. При�
кладом штучно створеної екосистеми є посів або акваріум. Вико�
ристовується в екології.

Оселище – це ділянки земної або водної поверхні, які визна�
чаються географічними, кліматичними й біологічними ознака�
ми й забезпечують можливість існування видів рослин і тварин
та їх сукупностей. Конкретний тип оселища забезпечує особливі
умови «проживання» для конкретної, чітко визначеної сукуп�
ності видів. Термін в Україні набуває поширення у зв’язку з при�
йняттям оселищної концепції збереження біорізноманіття Євро�
пейського Союзу1. Слугує для позначення типів ділянок, які
потребують охорони, за ознакою їх належності до певних типів
екосистем або їх сукупностей. У складі певного типу оселища
може бути представлено кілька екосистем в межах конкретних
біоценозів. Часто синонімом «оселища» є термін «біотоп».
Набуває поширення в екології та природоохоронній практиці.

1 Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європей�
ського Союзу / ред. О. О. Кагало, Б. Г. Проць. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 278 с.
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Стація – ділянка простору, що характеризується сукупніс�
тю умов (рельєф, клімат, їжа, сховища і т.ін.), необхідних для
існування даного виду тварин. У більш вузькому розумінні це
ділянки, на яких відбуваються специфічні форми діяльності кон�
кретного виду тварин і виділяють кормові, гніздові та інші стації.
Усі вони мають певні особливості й мозаїчно розміщені в межах
ареалу виду. Термін «стація» використовується щодо наземних
тварин для характеристики перебування окремих організмів, їх
популяцій або видів загалом. Близьким є поняття «місцеперебу�
вання». Використовується в зоології.

Фація – елементарний ландшафтний комплекс і найменша
структурна складова географічного ландшафту. Виділяється в
межах одного мезорельєфу та характеризується відносною одно�
рідністю поверхневих відкладів, умов зволоження, мікрокліма�
ту, ґрунтового покриву, рослинності та тваринного населення.
Використовується в географії.

Нині найбільш уживаним поняттям для опису умов конкрет�
ної ділянки є біотоп. Складання характеристики інших наведе�
них вище одиниць, подібне до окреслених у даному розділі прин�
ципів.

Слід зауважити, що в екології та геоботаніці використову�
ють по кілька різних принципів класифікації екосистем й оди�
ниць рослинного покриву. Так, українськими геоботаніками
для класифікації рослинності використовується два підходи: до�
мінантний, або еколого�ценотичний (Природа, 1985; Фіторіз�
номаніття, 2006), та еколого�флористичний (Абдулоєва, 2012;
Миркин, 2001; Фіторізноманіття, 2006). З них для школярів
більш доступним є перший. Розроблена класифікація і для біо�
топів лісової та лісостепової зон України з чіткими діагностич�
ними ознаками та ілюстраціями (Дідух, 2012). Однак усі вони
вимагають ґрунтовних знань, певного досвіду, їх засвоєння є
складним завданням навіть для вивчення студентами старших
курсів вищих навчальних закладів, тому для школярів не ре�
комендуємо.

Слід також пам’ятати, що в кожному напрямі біології є свої
специфічні показники, на які під час проведення спостережень
потрібно звертати особливу увагу. Наприклад, мікологу необхід�
но вказати, на якому субстраті ріс той чи інший вид гриба; бота�
ніку, який досліджує проростки трав’янистих рослин, слід звер�
тати увагу на наявність мікропорушень, де найчастіше з’явля�
ються проростки. Рекомендації щодо опису специфічних харак�
теристик умов середовища досить повно подані в спеціальних
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методичних рекомендаціях. Разом з тим при описі біотопу є й
загальна частина, універсальна для всіх напрямів біологічних
досліджень, яка часто в спеціальних методичних посібниках не
наводиться. Саме універсальним рекомендаціям опису біотопу й
присвячено цей розділ.

Загальні питання. Структура опису біотопу містить кілька
розділів: відомості про місцезнаходження ділянки, опис абіоти�
чного середовища, опис рослинного покриву, визначення назви
біотопу. Опис біотопу може бути виконаний за спеціальною фор�
мою на бланку, а нерідко також у польовому щоденнику в дові�
льній формі.

Рівень деталізації опису біотопу насамперед залежить від ха�
рактеру роботи. Щоб оформити етикетку для гербарного аркуша
або іншого зразка для колекції, достатньо однієї назви, а прове�
дення напівстаціонарних і стаціонарних спостережень (опис ґрун�
тового профілю, спостереження за окремими гніздами птахів тощо)
передбачає більш детальний опис. Слід пам’ятати, що чим корот�
шою є характеристика біотопу, тим вона потребує більше уваги й
досвіду, уміння виділити головне безпосередньо в природі.

Місцезнаходження. Вказують географічні координати, які
легко визначити за допомогою GPS�навігатора (рис. 1.5.4). Якщо
такого пристрою немає, можна скористатися розміщеними в
Інтернет картами (Google Earth, розділ «Карти» на http://
www.i.ua). За їх допомогою неважко знайти місце, де проводи�
лися спостереження, з достатньою точністю визначити коорди�
нати, а також висоту відносно рівня моря.

Крім того, опис місцезнаходження містить область, район,
найближчий населений пункт, відстань і на�
прям до нього. Також зазначають назву урочи�
ща, лісництва, номери кварталу та, за можли�
вості, ділянки. Часто доводиться схематично
зображувати розміщення ділянки відносно ос�
новних орієнтирів: перехресть доріг, лісосмуг,
річок тощо.

Важливо зробити фотографію біотопу.
Якщо домінуючі види рослин у полі визначи�
ти не вдалося, слід їх сфотографувати та зібра�

Рис. 1.5.4. GPS�навігатор
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ти зразки, щоб потім визначити (див. розділ 1.6). Не забувайте
ці дії фіксувати в польовому щоденнику, куди записують номе�
ри зразків та знімків.

Абіотичне середовище. Насамперед подаються відомості про
ландшафт (плакор, заплава річки, тераса тощо), вказується тип
ґрунту, ступінь зволоження та його змінність. Якщо спостере�
ження проводяться на схилі, зазначається його крутизна в гра�
дусах, експозиція і положення ділянки на схилі (верхня, нижня
чи середня частина). Узагальнена схема запису абіотичного се�
редовища може бути подібною до наведеної на рис. 1.5.5.

Рослинний покрив. Рослинний покрив описують за ярусами:
деревостан, підлісок, травостій, мохово�лишайниковий ярус. Для
всіх ярусів указуються висота (глибина для мохів) та домінанти.
Для деревостану визначають вік (хоча б приблизно). Мірою впли�
ву верхніх ярусів лісу (деревного та чагарникового) на світловий
режим нижніх ярусів є зімкнутість крон. Величина зімкнутості
крон показує, яку частку простору над спостерігачем перекрива�
ють крони дерев та чагарників. Ця величина визначається око�
мірно і виражається в частках одиниці (наприклад, 0,4; 0,6; 0,7).
Величина зімкнутості крон 1,0 означає, що крони перекривають�
ся так щільно, що неба крізь них не видно. При цьому не врахо�
вують «прогалини» в самих кронах. Якщо ми говоримо, що зім�
кнутість крон становить 0,8, то це означає, що між кронами про�
глядається 20% неба (1 – 0,8 = 0,2, або 20%).

У примітках зазначають інші важливі дані. Наприклад, сту�
пінь і характер антропогенного впливу або походження деревос�
тану. Останнє визначити не важко: якщо дерева розташовані
рядами, то це штучні насадження (у дуже старих насадженнях
ряди часто важко вирізнити). На відновлення лісу поростю від

Рис. 1.5.5. Приклад фрагменту бланка для запису відомостей про
абіотичне середовище

Рельєф ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
åêñïîçèö³ÿ ----------------- êðóòèçíà ñõèëó ------------------  

Гідрологічні умови: õàðàêòåð çâîëîæåííÿ ------------------------------------------------------------------------------------- 

ð³âåíü ґðóíòîâèõ âîä ------------------- íàÿâí³ñòü çàòîïëåííÿ ----------------------------------------------------------------- 

Ґрунт: ìàòåðèíñüêà ïîðîäà ------------------------------- ìåõàí³÷íèé ñêëàä --------------------------------------------- 
òèï ґðóíòó -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ïðèì³òêè: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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пня після рубки вказує наявність у багатьох дерев кількох дуго�
подібно вигнутих стовбурів, які відходять по колу з одного місця.

Ступінь розвитку нижніх ярусів (трав’яно�чагарничкового та
мохового) виражається проективним покриттям. Проектив�
не покриття показує, наскільки конкретний ярус закриває для
спостерігача підстилку чи ґрунт, якщо дивитися зверху вниз.
Проективне покриття виражається у відсотках. Якщо проектив�
не покриття трав становить 20%, це означає, що рослини ярусу
перекривають на 20% поверхню ґрунту. Оскільки визначення
проективного покриття відбувається окомірно, то використову�
ють таку градацію: 1, 3, 5, 10, 15, 20% і далі з інтервалом 10%
до ста.

Для мохового ярусу вказують домінуючу групу мохів (див.
кольорову вкладку, фото 10–13). У лісах моховий покрив фор�
мують найчастіше три групи мохів: зелені, куди відносять плев�
роцій Шребера та дикран багатоніжковий; довгі (види роду полі�
тріхум (Polytrichum): політріхум (зозулин льон) звичайний (P.
commune Hedw.), політріхум стиснутий (P. strictum Menz. ex
Brid.); сфагнові (Сфагнум оманливий (Sphagnum fallax
(H.Klinggr.) H.Klinggr.), Сфагнум магеланський (Sph.
magellanicum Brid.), Сфагнум болотний (Sph. palustre L.).
Сфагнові також здатні формувати суцільний покрив і на трав’я�
них болотах. Також на болотах іноді ростуть дрібні мохи, об’єд�
нані в групу гіпнових. Це аулакомніум болотний (Aulacomnium
palustre (Hedw.) Schwaegr.), клімаціум деревоподібний
(Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & Mohr), калієргонеля за�
гострена (Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske) та ін. На по�
верхні ґрунту з опалого листя, хвої, дрібних гілочок тощо утво�
рюється підстилка. У лісах за складом її поділяють на хвойну,
листяну чи змішану.

Характеристики ярусів можуть супроводжуватися примітка�
ми, де зазначаються важливі факти, наприклад, нерівномірність
розміщення окремих видів, наявність численного підросту, ура�
ження шкідниками та паразитами, наявність пнів чи інших
ознак впливу господарської діяльності. План запису основних
відомостей про біотоп наведено на рис. 1.5.6.
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Рис. 1.5.6. План запису відомостей про біотичне середовище на бланку

Деревостан:   â³ê ----------; ç³ìêíóò³ñòü êðîí ----------; âèñîòà -----------; 
  äîì³íàíòè  -------------------------------------------------------------------------------------------------, 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------, 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------; 

Ïðèì³òêè: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Підлісок:    ç³ìêíóò³ñòü êðîí ----------------; âèñîòà ----------------; 
  äîì³íàíòè  -------------------------------------------------------------------------------------------------, 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------, 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------; 
Ïðèì³òêè: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Трав’яно-чагарничковий ярус: ïðîåêòèâíå ïîêðèòòÿ ----------------; âèñîòà ------------------------; 
  äîì³íàíòè  -------------------------------------------------------------------------------------------------, 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------, 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------; 
Ïðèì³òêè: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Моховий та лишайниковий ярус: ïðîåêòèâíå ïîêðèòòÿ ----------------; ãëèáèíà --------------; 
 äîì³íóþ÷à ãðóïà ìîõ³â  -------------------------------------------------------------------------------------------------; 
Ïðèì³òêè: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 
Підстилка: òîâùèíà ----------------; ñêëàä ----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 

Íîòàòêè ùîäî îïèñó îêðåìèõ òèï³â á³îòîï³â
òà ïðèñâîºííÿ ¿ì íàçâ

Ліси. Опис лісових біотопів є найбільш об’ємним, оскільки охоп�
лює характеристику ярусів дерев, чагарників, трав’яно�чагар�
ничкового та мохово�лишайникового.

Щоб присвоїти назву лісовому біотопу, слід дотримуватися
схеми, що використовується в геоботаніці для лісових фітоцено�
зів, а саме:

1. Визначити виражені яруси. Ярус дерев вважається таким,
якщо зімкнутість крон перевищує 0,3. Для підліску цей по�
казник становить 0,2. Мінімальне проективне покриття для
вираженого трав’яно�чагарничкового ярусу становить 20%,
а для мохово�лишайникового 30–40%.

2. Скласти список видів домінантів за ярусами. Враховуємо й
співдомінанти, які в ярусі дерев становлять більше ніж 1/3 від
зімкнутості крон домінанта, а в інших ярусах – більше 1/2.
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3. Назва лісового біотопу складається за схемою:
домінант(и) деревостану + слово «ліс» + домінант(и) підліску
+ домінант(и) трав’яно�чагарничкового ярусу + домінуюча гру�
па мохів.

4. Шляхом додавання суфіксів і закінчень, розставлення дефі�
сів, як у прикладі, формулюємо назву, наприклад:
@ сосновий ліс крушиново@чорницево@зеленомоховий;
@ липово@дубовий ліс ліщиново@яглицевий;
@ грабовий ліс рідкотравний1;
@ осиково@березовий ліс чорницево@довгомоховий.

5. Якщо домінантами є види одного роду, наприклад, береза
пухнаста на болоті та береза повисла на помірно зволожених
ділянках, то в назві біотопу використовують слова, що скла�
даються в результаті об’єднання видового та родового епіте�
тів відповідно: «пухнастоберезовий» та «повислоберезовий».
Наприклад:
@ повислоберезовий ліс крушиново@орляковий;
@ пухнастоберезовий ліс піхвовопухівково@сфагновий.

Як видно з останньої назви, у трав’яно�чагарничковому ярусі
домінантом є ще один вид зі складною назвою – пухівка піх�
вова.

Складена в такий спосіб назва лісового біотопу дає уявлення
про ярусну структуру і домінуючі види за ярусами без додатко�
вих пояснень. Вона може бути доповнена приуроченістю ділян�
ки до рельєфу (вирівняна ділянка плакору, заплава річки, над�
заплавна тераса, схил, дно балки, замкнуте зниження тощо).

Луки. Для характеристики лучних біотопів необхідно вказу�
вати спосіб господарського використання ділянки (випасання,
сінокосіння) та чи проводилася раніше оранка. Додатково зазна�
чають наявність окремих дерев, чагарників та їх груп.

Назва лучного біотопу може присвоюватися на основі їх то�
пологічної класифікації (рис. 1.5.7) та домінуючих видів.

Гірські луки в Україні формуються в гірських районах: суба�
льпійському і альпійському поясах Карпат та на яйлах у Криму.
Материкові луки формуються на вододілах і надзаплавних діля�
нках долин річок. Відповідно, усі луки заплав відносять до за�
плавних. Ті материкові луки, які формуються на позитивних

1 Ярус трав не розвинений і має проективне покриття менше ніж 15–20%.
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Рис. 1.5.7. Топологічна класифікація лук
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формах рельєфу, називаються суходільними, а ті, що знаходять�
ся в різних зниженнях, – низинними.

Для того щоб дати назву лучного біотопу, достатньо вказати
їх тип за топологічною класифікацією і назвати домінуючий або
співдомінуючий вид злаків чи осок, а якщо злаків та осок немає
навіть серед співдомінантів – представника різнотрав’я. Напри�
клад:

@ заплавна лука з домінуванням китника лучного;
@ заплавна лука з домінуванням осоки лисячої;
@ низинна лука з домінуванням гадючника в’язолистого;
@ суходільна лука з домінуванням осоки ранньої;
@ суходільна лука з домінуванням мітлиці повзучої та тонко@

нога лучного;
@ низинна лука з домінуванням щучника дернистого.

Болота. Важливе місце в описі болотних біотопів посідає сту�
пінь обводнення за такою градацією: сухо, вода ледь вичавлю�
ється, вода легко вичавлюється, вода стоїть у зниженнях, вода
стоїть на поверхні. Також вказують наявність шару торфу, гли�
бину якого можна виміряти довгою палицею (вона легко входить
у вологий торф, аж поки не досягне більш щільних шарів ґрун�
ту). Якщо дна торфового шару досягти не вдалося, то пишуть
слово «глибше» і вказують максимально зафіксовану глибину,
наприклад, глибше 1,2 м. На переважній більшості боліт Украї�
ни проводилися осушувальні роботи, тому слід вказати наявність
осушувальних каналів й оцінити їх стан: зарості рослинністю,
регулярно прочищаються, запруджені бобровими загатами тощо.

Болота часто неоднорідні і на порівняно невеликій площі мо�
жуть бути зайняті різними типами рослинності: трав’яної, чагар�
никової, лісової. Тому, описуючи болото, важливо вказувати ча�
стку кожного типу у формуванні рослинності на конкретному
болоті, а також встановити закономірності їх чергування залеж�
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но від зволоження, наявності або відсутності торфу тощо. На де�
яких типах боліт домінують осоки, які утворюють купини. У та�
ких випадках вказується висота купин і процент площі, яку вони
займають.

Болота можуть бути класифіковані за розташуванням на еле�
ментах рельєфу. Заплавні формуються в низьких заболочених
ділянках заплав та на місці заростаючих стариць. Заплавно�при�
терасні трапляються вздовж уступів тераси та корінного берега.
Долинні – болота у реліктових долинах річок, там, де колись про�
тікала річка, але з часом зникла або змінила русло. Улоговинні –
група боліт, що формуються у видовжених неглибоких знижен�
нях, як правило, проточних. Котловинні, або «болота�блюдця»,
займають неглибокі замкнуті зниження площею до 3–5 га. Іноді
їх об’єднують в одну групу з улоговинними. Озерні болота явля�
ють собою зарослі й заторфовані озера, іноді вони ще перебува�
ють на стадії сплавини. Схилові, або «висячі болота», приуро�
чені до пологих схилів, на яких виходять ґрунтові води, що жив�
лять болото. Швидкість стоку води уповільнюється в торфовому
покладі. Плавневі болота формуються в пониззі річок внаслідок
затоплення повеневими водами на тривалий час.

Залежно від характеру мінерального живлення та типу тор�
фового покладу болота бувають низинні (евтрофні), верхові (олі�
готрофні) та переходові (мезотрофні). Низинні живляться бага�
тими на мінеральні елементи водами, часто насиченими киснем,
а в оліготрофні надходить бідна на розчинні мінеральні елемен�
ти вода, як правило, з атмосферних опадів, у товщі торфу є дефі�
цит кисню. Торф евтрофних боліт має слабокислу реакцію ґрун�
тового розчину і характеризується високим рівнем розкладу ор�
ганічних решток, тому при згоранні утворює багато золи. Торф
оліготрофних боліт складається з майже не розкладених органіч�
них решток і згорає майже повністю. Перехідні болота займають
проміжне положення за цими показниками. Від характеру вод�
но�мінерального живлення боліт залежить і їх рослинний пок�
рив, що відображається в різних класифікаціях рослинності бо�
літ. Одна з таких класифікаційних схем відображена на
рис. 1.5.8. На низинних болотах відсутній розвинутий покрив
сфагнових мохів, які тут можуть траплятися невеличкими пля�
мами. Переходові та оліготрофні болота мають суцільний покрив
зі сфагнових мохів. В Україні верхових боліт дуже мало, для них
є характерною значна участь червонуватого на колір сфагну Ма�
гелана, інших видів сфагнів (с. вузьколистого, с. загостреного),
домінування в трав’яно�чагарничковому ярусі пухівки піхвової
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та рідше чагарничків – багна звичайного та андромеди (підбілу).
Зазначений принцип класифікації боліт ґрунтується на біо�

морфологічних особливостях домінуючих видів. При формуванні
зімкнутого деревостану з берези чи вільхи болото відносять до
лісового типу, якщо це низинне (без участі сфагнових мохів), або
до листяно�лісових сфагнових у разі перехідного (за наявності
сфагнових мохів). Пригнічення трав’яного покриву (найчастіше
з домінуванням кореневищних осок) внаслідок надмірного зво�
ложення призводить до утворення мохового покриву без участі
сфагнових мохів. Такі болота називаються трав’яно�гіпновими.

Щоб сформувати назву болотного біотопа, варто навести його
тип за геоморфологічною класифікацією й додати домінуючий
вид або місце в біоморфологічній класифікації. Наприклад:

@ улоговинне трав’яно@сфагнове болото з домінуванням очере@
ту звичайного;

@ заплавне трав’яне болото з домінуванням хвоща водяного;
@ заплавне чагарникове болото з домінуванням верби попеляс@

тої;
@ улоговинне лісове болото з домінуванням вільхи клейкої та

осоки видовженої.

Степи. Класифікація степів ґрунтується на співвідношенні у
складі травостою різних груп злаків і різнотрав’я. Найбільш по�
ширеними в Україні групами степів є справжні, лучні та пус�
тельні. Справжні (типові) степи відрізняються переважанням
костриці валіської та різних видів ковили. Їхні пагони розташо�
вані дуже густо, тому ці злаки називаються дерновинними. У
складі травостою лучних степів значну роль відіграє різнотрав’я
та кореневищні злаки, пагони яких не формують такої густої дер�
нини. Пустельні (полиново�злакові) степи характеризуються
високою участю видів полину і дерновинних злаків.

Рис. 1.5.8. Схема класифікації рослинності боліт за біоморфологічним
принципом (скорочена)
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Для складання назви степового біотопу потрібно вказати його
групу та домінанти. Наприклад:

@ справжній степ з домінуванням типчака та різнотрав’я;
@ справжній степ з домінуванням ковили волосистої;
@ лучний степ з домінуванням стоколосу звичайного та різно@

трав’я;
@ пустельний степ з домінуванням полину кримського та кос@

триці валіської.

Водні та прибережно�водні біотопи. Виконуючи опис водних
і прибережно�водних біотопів, важливо вказати тип водойми (озе�
ро, річка, став, канава тощо) і навести дані про розмір, глибину
та характер дна (піщане, мулисте, кам’янисте). Для річок важ�
ливими характеристиками є ширина русла, швидкість течії; для
озер – площа, форма.

Описуючи рослинність, яруси виділяють за розміщенням
фотосинтезуючих органів рослин відносно поверхні води, роз�
різняючи надводний, наводний та підводний яруси. Визначаль�
ними факторами формування водної рослинності є глибина,
наявність течії та характер дна. Ці характеристики біотопу пот�
рібно визначати в першу чергу. Важливо навести схему розта�
шування поясів прибережно�водної й водної рослинності та їх
ширину.

Водні рослинні угруповання прийнято групувати залежно від
особливостей розташування рослин та їх фотосинтезуючих орга�
нів у товщі води чи на її поверхні. Розрізняють такі угруповання:

� прикріплених рослин з плаваючими на поверхні води листка@
ми (види родини Лататтєві, деякі рдесники, плавун щитолис�
тий, водяний горіх плаваючий);

� вільноплаваючих рослин (здебільшого види родини Ряскові, а
також водяний різак алоевидний, жабурник звичайний, саль�
вінія плаваюча);

� занурених у воду рослин (деякі види роду Рдесник (р. прони�
занолистий, р. кучерявий), елодея канадська, плавушник
болотний тощо).

Назви водним біотопам присвоюють за домінантами або лише
вказують належність до однієї з наведених вище групи. Напри�
клад:

� угруповання з домінуванням глечиків жовтих, або угрупован@
ня прикріплених рослин з плаваючими на поверхні води лист@
ками;
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� угруповання з домінуванням ряски малої та спіродели бага@
токореневої, або угруповання вільноплаваючих рослин.

Домінантів у прибережно�водних біотопах небагато, усі вони
мають досить вузьку екологічну нішу і формують чітко виражені
смуги залежно від характеру дна (субстрату), рівня води і ступе�
ня його коливань. Тому біотопи називають за домінуючими ви�
дами, якими можуть бути очерет звичайний, стрілолист стріло�
листий, рогіз широколистий, омег водяний тощо.

Для прибережно�водних біотопів разом з терміном «угрупо�
вання» часто застосовують інше поняття – «зарості» (невеликі
за площею, несформовані або у вигляді вузької смуги) і обмежу�
ються назвою домінантів:

@ прибережно@водні зарості сусака зонтичного;
@ прибережно@водні угруповання з домінуванням стрілолисту

стрілолистого;
@ прибережні зарості верби тритичинкової.

Рудеральні біотопи. Формуються на порушених місцях при�
родного, але частіше за все антропогенного походження. Виді�
ляючи одиниці рослинності на рудеральних біотопах, викорис�
товують як термін «угруповання», так і термін «зарость». У при�
роді це викиди плавучого матеріалу вздовж берегів річок після
повені, на пориях кабанів, на викидах матеріалу біля нір тощо.
Це зазвичай невеликі ділянки, і тому вони є елементом мозаїки
інших біотопів (степових, лучних тощо). Рудеральні біотопи, що
виникають внаслідок діяльності людини, часто займають значні
площі. Це можуть бути насадження дерев на схилах або вздовж
доріг (робінії звичайної, клена ясенолистого), зарості на місці
вирубок (бузини червоної), засмічені місця (зарості лободових,
кропиви дводомної, циклахени нетреболистої), витоптувані ді�
лянки (угруповання споришу, зарості подорожника), перебої на
пасовищах (зарості татарника звичайного, будяка пониклого,
осоту польового) тощо. Отже, для їх характеристики важливо
вказувати тип використання з характером антропогенного впли�
ву. У назвах використовують домінанти (часто просто система�
тичну групу, наприклад, види лободових, види полину) або пе�
реважаючу за життєвою формою групу рослин (однорічники,
малорічники, багаторічники, чагарники). Наприклад:

� зарості бузини червоної на вирубці;
@ угруповання кропиви дводомної на місці торфовища;
@ зарості споришу звичайного вздовж ґрунтової дороги;
@ зарості мальви непомітної на подвір’ї.
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Досліджуючи довкілля, маємо справу з окремими зразками води,
ґрунту, живими організмами, встановлюючи їх видову належ�
ність, чисельність, певні властивості, накопичуємо факти, уза�
гальнюємо їх і робимо висновки. У дослідницькій роботі зразок –
це окремий об’єкт серед однакових, який взято для досліджен�
ня. Правильний відбір зразків – запорука одержання достовір�
них результатів, таких, що не викликають сумнівів у правиль�
ності й точності. У цьому розділі висвітлені особливості роботи з
модельними об’єктами, прийоми взяття вибірки, прийомів збо�
ру організмів для вивчення видового складу й визначення їх чи�
сельності.

Ìîäåëüí³ îá’ºêòè

У разі якщо дослідження вимагає багато зусиль, зразком є
модельний об’єкт. Прикладом може бути дослідна ділянка, де
вивчається популяція рослин, колонія мурашок для встановлен�
ня взаємозв’язків між окремими гніздами (мурашниками) тощо.
Так, Г. Мендель встановив універсальні закони генетики, взяв�
ши за модель горох. Модельним об’єктом може бути ґрунтовий
розріз при проведенні стаціонарних досліджень за рослинами.
Тут дослідження ґрунту не є головним завданням.

Модельний об’єкт ретельно відбирається з�поміж інших і має
відповідати визначеним критеріям типовості. Для такого вибо�
ру дослідник повинен мати чималий досвід. Обов’язковим є ре�
тельний опис характеристик модельного об’єкта з особливою ува�
гою до критеріїв типовості. У підсумкових роботах за результа�
тами досліджень короткий опис наводиться в методиці, а більш
розширений, як правило, подається в додатках.

1.6

Â³äá³ð çðàçê³â
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Ôîðìóâàííÿ âèá³ðêè

Прикладом, коли доводиться робити висновки про властивості
великої кількості біологічних об’єктів на основі аналізу порів�
няно невеликої кількості зразків, може слугувати задача з ви�
значення схожості насіння пшениці загальною масою 2 т. Для
цього відбирають і пророщують в лабораторії лише 1000 насінин
(близько 40 г). Сукупність насіння на складі, з якої відібрали
зразок для аналізу (2 т), називається генеральною сукупністю.
Відібрана для аналізу частина генеральної сукупності є вибіркою.

Отже, генеральна сукупність – це весь набір об’єктів певного
типу в певному місці.

Вибірка – це частина генеральної сукупності, взятої для ви�
вчення.

Основна вимога для вибірки – максимально відображати ге�
неральну сукупність, бути репрезентативною. Репрезентатив�
ність вибірки досягається випадковим відбором із генеральної
сукупності. Лише якщо вибірка зроблена правильно, можна
стверджувати, що 2 т насіння пшениці мають схожість, подібну
до тієї, що і в 1000 досліджених зернин. Зрозуміло, що більш
точно визначити той чи інший параметр генеральної сукупності
можна зі збільшенням величини вибірки. Проте в такому разі
потрібно більше часу і зусиль на опрацювання матеріалу. Як ви�
значити обсяг вибірки, дивіться в розділі 1.11.

В ідеальному варіанті випадковий відбір проводиться мето�
дом жеребкування чи лотереї, також можна використовувати
таблицю випадкових чисел.

Коротко опишемо основні способи вибірки.
Якщо генеральна сукупність поділена на групи за якимось

принципом (типовий відбір), тоді з кожної групи відбирають од�
накові за кількістю вибірки випадковим способом. Наприклад,
у співвідношенні 3:2 представлені тварини віком 1 та 2 роки від�
повідно. Якщо потрібно взяти вибірку зі 100 тварин, то беруть із
кожної групи випадково їх пропорційну кількість. У нашому
випадку це 60 та 40 шт.

Якщо генеральна сукупність поділена на порівняно однорідні
групи (серійний відбір), до аналізу долучають частину груп, далі
їх об’єднують і роблять вибірку з об’єднаної групи. Так можна
зробити, коли урожай із дослідної ділянки зібраний в однотипні
ящики. Спочатку відбирають кілька ящиків, а вже потім із них
формують вибірку.

В окремих випадках можна механічно відбирати кожний п’я�
тий, десятий чи сотий елемент генеральної сукупності. Так можна
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робити під час екскурсії в природу, коли відбирають для аналізу
кожний п’ятий, десятий чи сотий екземпляр тварини. У суціль�
ному посіві можна відбирати для аналізу рослини через певну
кількість кроків.

Плануючи відбір вибірки, слід уникати помилок, пов’язаних
із неправильним відбором зразків. Найбільш типовими помил�
ками є:

1. Занесення у вибірку таких об’єктів, які неправильно, одно�
бічно відбивають властивості генеральної сукупності, напри�
клад, дослідження лише примітних особин, або середніх, або
третину кращих, третину середніх чи третину найгірших.
Якщо риб відловлювати сіткою з великим розміром вічка, то,
зрозуміло, що дрібна риба не буде потрапляти до такої сітки.
Тому отримані на такому матеріалі результати стосуватимуть�
ся лише великої риби.

2. Занесення у вибірку особин, які розвиваються в умовах, що
різко відрізняються від типових для всієї генеральної сукуп�
ності. Така помилка можлива, коли досліджуємо лісові рос�
лини, а вибірку зроблено на узліссі, де інші умови освітлення.

3. При проведенні типового відбору – коли відбір виконують не
з усіх груп або без урахування обсягу окремих груп. Напри�
клад, проводять відбір нехарактерних серій або серії форму�
ються з допущеною тенденційністю до вибору. Скажімо, від�
бір (свідомий чи несвідомий) великих (більш помітних) або,
навпаки, більш дрібних об’єктів.

Формування вибірки часто здійснюють у ході досліджень із
вивчення видового складу та визначення чисельності живих ор�
ганізмів, які описані нижче.

Âñòàíîâëåííÿ âèäîâîãî ñêëàäó

Існують різні способи відбору живих організмів у природі. Одні
з них можуть бути використані для багатьох груп організмів, інші
є досить специфічними.

Основні прийоми збору комах та інших безхребетних. Один
із найпростіших способів – ручний збір, коли зразки ґрунту чи
рослин, лісову підстилку кладуть на край підносу і невеликі
порції матеріалу методично перебирають пальцями. Знайдені
живі організми (кліщі, енхітреїди, черви, дрібні комахи та їх
личинки) вміщують у банку для зразків. При цьому дрібних без�
хребетних (попелиць, павуків) можна зібрати за допомогою екс&
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гаустера (всмоктувача), зображеного на рис. 1.6.1. Ним зручно
користуватися і під час відбору зразків комах із землі, рослин.
Для виготовлення ексгаустера в пробку, яка закриває ємність
(пробірку, циліндр) вводять дві гумові трубки. Одна слугує для
висмоктування повітря з ємності ротом або за допомогою груші.
Через другу з повітрям затягуються організми і залишаються в
ємності, бо вхід у другу трубку закривають фільтром із тканини.
Спосіб флотації дозволяє збирати із землі кліщів, комах, яйця,
личинок та лялечок. Зважену грудочку ґрунту вміщують в лабо�
раторний стакан з насиченим розчином солі, кілька хвилин енер�
гійно збовтують, потім дають ґрунту осісти. У концентрованому
розчині солі організми плавають на поверхні. Поверхневий шар
рідини зливають у чашку Петрі і досліджують під бінокулярним
мікроскопом. Потім всі організми вміщують в чашку Петрі з 70%
спиртом, для того щоб вбити і зафіксувати їх. Нелітаючих ко�
мах, личинок та павуків збирають струшуванням на полотно.
Для цього простирадло із матерії певного розміру прикріплюють
на розкладний каркас і тримають під гілкою. Гілку трусять або
б’ють по ній палицею. Комахи падають на полотно, звідки їх зби�
рають за допомогою ексгаустера. А серед трави використовують
метод косіння сачком. Його виготовляють із нейлонової сітки,
яку приладнують до жорсткої рукоятки (рис. 1.6.2). Сачком різ�
ко проводять по траві певну кількість разів. Методика відбору
має бути постійною (кількість помахів сачком, схема руху сач�
ка, висота над рослинами чи ґрунтом). Тварин витрушують у

Рис. 1.6.1. Ексгаустер Рис. 1.6.2. Ентомологічний сачок

30 ñì

60 ñì
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морилку. Спосіб дозволяє ловити також літаючих комах, для
лову яких використовуються також різні конструкції липких ло&
вушок. Для їх виготовлення зазвичай темну патоку та цукор ки�
п’ятять разом, намазують на шматок товстого поліетилену, кан�
целярськими кнопками прикріплюють його до дошки. Таку паст�
ку можна підвішувати в різному положенні на різній висоті. До
липкої маси як приманюючі речовини іноді додають джем або
пиво. Уночі ефективні світлові пастки, світло яких приманює
комах, які б’ються об встановлену завчасно перешкоду й пада�
ють до склянної ємкості, чи картонної коробки (рис. 1.6.3, 1.6.4).
Також ловлять нічних комах на світло. Джерело світла закріп�
люють перед білою тканиною (рис. 1.6.5). Приваблені комахи
сідають на тканину, де їх добре видно. Збирають їх вручну, стру�
шуючи в морилку, або всмоктують ексгаустером. Перш ніж огля�
дати вміст коробки, у неї поміщають тканину, намочену в хлоро�
формі, щоб анестезувати чи вбити комах. Комахи та інші безхре�
бетні, що активно рухаються на поверхні грунту, потрапляють у
ловчі циліндри, або, як їх ще називають, пастки Барбера
(рис. 1.6.6). Їх виготовляють із пластикових, скляних чи жерс�
тяних ємностей, які закопують так, щоб верхній край знаходився
на рівні ґрунту. Краще закопати ємність так, щоб навколо краю

Рис. 1.6.3. Світлова пастка

Цифрами позначено: 1 – дерев’яна планка;
2 – металева або капронова сітка; 3 – отвір,

закритий металевою сіткою; 4 – каркас;
5 – скляна направляюча, якою комахи

сповзають вниз; 6 – джерело світла;

7 – морилка

Рис. 1.6.4. Світлова пастка
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сформувався невеликий валик, що перешкоджатиме потраплян�
ню води. Кусок шиферної плитки або поліетилену, встановлений
на трьох камінцях чи паличках, буде захищати пастку від дощу.
У ловчий циліндр кладеться приманка (гниле м’ясо, джем). Па�
стку регулярно перевіряють і в разі потреби чистять. Комах, які
живуть в опалому листі, збирають за допомогою лампи розжа�
рювання (рис. 1.6.7). Листя кладуть у воронку, над якою встанов�
люють лампу. Яскраве світло і тепло спонукає комах рухатися
вниз, де темніше й вологіше. Врешті�решт вони падають у банку
під воронкою. Планктон фільтрують через планктонну сітку
(рис. 1.6.8). Її виготовляють із шовку, нейлону чи подібної тка�
нини, прикріплюючи до металевого обруча, прив’язують до шпа�
гату і протягують по воді. До задньої частини прикріплюють

Рис. 1.6.5. Лов комах на світло Рис. 1.6.6. Пастка Барбера

Рис. 1.6.7. Збір комах за
допомогою лампи

розжарювання Рис. 1.6.8. Планктонна сітка
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банку або роблять отвір, що закривається зашморгом, для збору
зразків. Безхребетних, що живуть у річках з швидкою течією,
ловлять водним сачком або навіть ручною сіткою (рис. 1.6.9).
Їх ставлять нижче за течією від того місця, яке досліджують. На
досліджуваній ділянці піднімають каміння, скребуть предмети.
Донний субстрат ворушать ногами. Потривожені організми те�
чією заганяються в сачок. Дрібних птахів відловлюють за допо�
могою орнітологічних сіток з міцної тонкої нитки, що обтяг�
нута по периметру більш товстою ниткою, має спеціальні кишені
через усю ширину. Розмір комірок 20–40 мм. Така конструкція
зменшує ймовірність травмування птахів. Сітку встановлюють
у місцях переміщення птахів, її оглядають якомога частіше (бли�
зько одного разу на годину) й обережно виймають птахів. Роб�
лять необхідні спостереження та відпускають. Для відлову дріб�
них ссавців можуть застосовуватися живопастки (рис. 1.6.10),
ловчі траншеї та парканчики (див. розділ 2.17). За допомогою
двох останніх ловлять також амфібій.

Категорично забороняється відловлювати тварин недозволе�
ними (браконьєрськими) способами, найбільш небезпечними з
яких є ловчі петлі, використання вибухівки тощо. Відловлених
тварин не потрібно без особливої потреби вилучати з природи, а
тим більше вбивати, а впійманих після проведення спостережень
слід випускати в місцях відлову.

Описані способи дозволяють визначати видовий склад живих
організмів у конкретному місці та встановлювати співвідношен�
ня між ними. Відібрані в певному місці за один прийом живі ор�
ганізми складають пробу. Об’єднувати в пробу можна всіх ко�
мах з одного ловчого циліндра або зібраних ексгаустером на не�

Рис. 1.6.9. Ручна сітка Рис. 1.6.10. Живопастка
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великій ділянці за одиницю часу. Усіх їх вміщують в одну ємність
для фіксації й подальшого визначення. Аналізуючи зібраний
матеріал, розраховують показники кількості видів у пробах,
кількість екземплярів певного виду в пробах. Розраховують від�
соток зустрічальності певних видів у серії проб. Розраховують
індекс Жаккара. Цей індекс є мірою подібності складу проб. Ви�
довий склад живих організмів у двох пробах тим більш подіб�
ний, чим вищим є значення цього коефіцієнта:

,
NM

M
K




де М – кількість видів, які є в обох порівнюваних пробах;
N – кількість видів, які є лише в одній порівнюваній пробі.

Розрахунки можуть бути подані у вигляді матриці
(табл. 1.6.1). Як бачимо, видовий склад рослин на облікових ді�
лянках у дубово�сосновому та березово�сосновому лісах найбільш
подібний, а найменш подібним є видовий склад березово�сосно�
вого та соснового лісів.

Під час збору організмів слід вести польовий щоденник і за�
писувати в нього необхідні відомості. Такими найчастіше є дані
про рельєф, ґрунти, характер зволоження та рослинності місце�
вості (див. розділ 1.5). Така інформація має стосунок до зібрано�
го матеріалу і стане в пригоді при систематизації та аналізі кон�
кретних даних. Детальний опис місцевості можна подати за та�
кою схемою:
1. Дата і час.
2. Місце відбору зразка. Область, район, населений пункт, орі�

єнтири, координати точки або позначення на карті.
3. Субстрат. Характер субстрату, тип ґрунту, вологість ґрун�

ту, наявність підстилки, рН, температура, характеристика
ґрунтового профілю за горизонтами, наявність засолення чи
оглеєння тощо.

Таблиця 1.6.1. Значення коефіцієнта Жаккара за результатами обліків
видового складу рослин у різних лісах

Л³ñ Ñîñíîâèé  Бåðåçîâî-ñîñíîâèé  Äóáîâî-ñîñíîâèé  
Ñîñíîâèé   M = 11; N = 16 M = 11; N = 12 
Бåðåçîâî-ñîñíîâèé  K = 0,41  M = 17; N = 10 
Äóáîâî-ñîñíîâèé  K = 0,48 K = 0,62  
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4. Топографія. Експозиція схилу, рельєф, використання землі
й інтенсивність впливу людини, рівень ґрунтових вод.

5. Погода. Температура повітря, швидкість вітру, наявність опа�
дів, хмарність.

 Âñòàíîâëåííÿ ÷èñåëüíîñò³

Щоб отримати кількісні дані й визначити не лише видовий склад,
а й щільність і загальну кількість досліджуваних об’єктів, за�
кладають трансекти або прямокутні ділянки.

Трансект найчастіше закладають у разі, якщо на певному
просторі досліджується зміна умов середовища або якщо необ�
хідно провести кількісну оцінку організмів, які є порівняно рід�
кісними. Для цього одночасно проводять облік живих організ�
мів та описують умови. Для визначення впливу рельєфу чи по�
в’язаних із ним екологічних факторів креслять профіль тран�
секта на міліметровому папері.

Трансект позначають на місцевості натягнутим над поверх�
нею ґрунту шпагатом або вимірювальною рулеткою (рис. 1.6.11).
Облік проводять на певній відстані з одного або обох боків шпа�
гата. Ураховують тільки організми в межах трансекта. Для ви�
значення щільності організмів потрібно знати довжину і шири�
ну трансекта. Досліджуючи ділянки значної протяжності, облі�
ки організмів можна проводити через певний інтервал: 1, 2, 10 м,
закладаючи облікові ділянки квадратної або прямокутної форми.

Обліки на маршруті. Різновидом трансекта без чітких меж є
маршрут. У такий спосіб, зокрема, проводять обліки орнітологи
та дослідники кажанів. Фіксуються візуальні зустрічі птахів,
їхній спів або звуки кажанів, зареєстровані за допомогою детек�
тора. Для кожного виду приблизно відома відстань, на якій мо�
жна почути голос, а для всіх візуальних зустрічей її вказують.
Знаючи довжину маршруту, можна розрахувати відносну чисе�
льність організмів на 1 чи 10 км. Існують коефіцієнти перераху�
нку на абсолютну чисельність фонових видів.

Прямокутні ділянки. Найчастіше закладають ділянки квад�
ратної форми. Якщо розміри ділянки невеликі (1–2 м), можна
використовувати дерев’яну або металеву рамку. Ділянки біль�
шого розміру оконтурюють шпагатом, натягнутим на кілочках.
Закладають ділянки випадковим способом або вздовж трансек�
тів. За останньої умови досліджувана територія повинна бути по�
рівняно однорідною. Залежно від характеру роботи складають
список видів у межах ділянки або підраховують кількість орга�
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нізмів. Для спрощення кількісних обліків ділянки можуть бути
поділені на менші частини за допомогою натягнутого шпагату
(рис. 1.6.12). Закладені випадково ділянки доцільно використо�
вувати для кількісних обліків численних організмів, які досить
регулярно фіксуються на облікових ділянках.

При довготривалих дослідженнях, спрямованих на вивчен�
ня сезонних чи більш довготривалих змін екосистем, заклада�
ють стаціонарні ділянки або трансекти. Їх позначають на місце�
вості стовпчиками в той чи в інший спосіб.

При зборі живих організмів у природі потрібно жорстко до�
тримуватися природоохоронного законодавства:
1. Заборонено відбір живих організмів на більшості заповідних

територій (заповідники, заповідні урочища, заповідні зони
національних природних парків, окремі заказники та пам’ят�
ки природи).

2. Існують міжнародні (Європейський червоний список, додат�
ки Бернської конвенції), національні (Червона книга Украї�
ни) та регіональні (Списки рідкісних і зникаючих видів в об�
ластях) переліки рідкісних і зникаючих видів. Для їх збору
потрібен спеціальний дозвіл природоохоронних установ.

3. Не можна виносити організми за межі їхніх звичних місць
перебувань та вбивати їх без потреби.

4. Слід залишати місцеперебування непорушеними, повернути
каміння, колоди на місце, притоптати дернину.

5. У разі необхідності відбирати організми для визначення чи
аналізів, по можливості, повернути їх на місце. Без особли�
вої потреби не слід викопувати всю рослину, потрібно зали�
шити частину кореневища для відновлення.

Рис. 1.6.11. Рулетка вимірювальна,
або геодезична рулетка

Рис. 1.6.12. Рамка для
кількісних обліків рослин
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Є низка причин, які спонукають біологів збирати й підтримува�
ти колекції. Це і потреба мати зразок, який би підтверджував
факт зустрічі того чи іншого живого організму, і можливість мати
під рукою в достатній кількості об’єкти для досліджень. Можна
виділити кілька типів колекцій: наукова, демонстраційна та на�
вчальна. Наукова колекція повинна якомога повніше ілюстру�
вати результати досліджень з інвентаризації живих організмів,
бути сховищем зразків насіння сортів, тощо. Прикладом демон�
страційної є музейна колекція, вона повинна найбільш повно і
наочно розповідати про природу певної території. Навчальні ко�
лекції повинні якомога яскравіше та цікаво ілюструвати тему
шкільного уроку, заняття гуртка.

Біологічні колекції поділяються на живі (рослини в ботаніч�
ному саду, тварини в живому куточку) і законсервовані. Зупи�
нимося на основних моментах створення законсервованих коле�
кцій. Їх зберігають у вигляді сухих та мокрих препаратів. Сухі
колекції (гербарій, тушки звірів та птахів тощо) зберігаються у
висушеному стані, що й забезпечує їхнє тривале збереження.
У мокрих колекціях (черви та інші м’якотілі тварини, великі со�
ковиті плоди) як консервуючу рідину використовують спирт,
формалін, їх суміші тощо. Об’єкт поміщують у ємність, яку за�
ливають консервуючою рідиною і наглухо закупорюють.

Часто доводиться мати справу із сотнями і тисячами зразків.
Щоб не розгубитися у великій їх кількості, слід правильно орга�
нізувати свою роботу. Тут знадобляться навички вести польовий
щоденник, вибирати зразки для колекціонування, складати ети�
кетки, визначати організми, вести картотеку та постійно догля�
дати за колекцією.

Колектором може стати людина, яка розвиває в собі акурат�
ність і методичність у роботі.

1.7

Ñèñòåìàòèçàö³ÿ çðàçê³â,
çá³ð òà óòðèìàííÿ êîëåêö³é
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Ï³äãîòîâêà ñïîðÿäæåííÿ

Спорядження можна поділити на загальне та спеціальне. До за�
гального належать туристична екіпіровка, карти, компас, при�
стрій для позиціонування на місцевості, фотоапарат, аптечка,
накидка від дощу, ніж, шпагат, олівець, ручка, папір для етике�
ток, польова сумка (топографічний чи військовий планшет) тощо.
Коли вже буде відпрацьована методика і дослідник визначиться
з необхідним обладнанням, для його зберігання та переноски з
часом знадобиться зручна сумка, футляр чи рюкзак. Їх можна
придбати в магазинах будівельних, канцелярських чи фото�
товарів.

Набір спеціального спорядження визначається об’єктами для
колекціонування та конкретними завданнями. Список необхід�
ного спорядження для збору тих чи інших об’єктів слід уточню�
вати в спеціальних методичних виданнях. Так, ентомолог із со�
бою візьме спеціальний сачок, морилки, флакон з хлороформом
чи ефіром, пінцет, лупу з 3–10�кратним збільшенням, екскур�
сійні коробки, пробірки з пробками, вату, ексгаустер.

Ботаніку для збору гербарію потрібні гербарна папка, фільт�
рувальний папір, а за його відсутності запас газет, пакетики для
збору насіння, плодів, мохів та лишайників, саперна лопата чи
широка стамеска.

Усе спорядження перед екскурсією перевіряється на справ�
ність. Існує два основні способи не забути вдома найнеобхідніші
речі. У першому завчасно складають список потрібних предме�
тів, і перед виходом звіряють взяте спорядження зі списком.
Другий спосіб – зберігати все спорядження в одному місці, і пе�
ред екскурсією залишається тільки вибрати все необхідне.

Â³äá³ð îá’ºêò³â äëÿ êîëåêö³îíóâàííÿ

Початківцю часто важко обрати тему спостережень і об’єкти зби�
рання. Багато хто починає з того, що бере все підряд. Проте не
можна охопити неосяжне, і з часом визначається тема колекції
та окреслюється мета колекціонування. Обираючи тему колекції,
можна звернутися до вчителя, співробітників краєзнавчих му�
зеїв, дослідних станцій, викладачів вищих навчальних закладів.
Не слід соромитися звертатися до них по допомогу. Колекція зі�
брана без будь�якої мети та теми, перетворюється на звалище.
Однак часто це – один з етапів становлення дослідника.
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До збору зразків потрібно ставитися з особливою відпо�
відальністю, жорстко дотримуватися методики та правил відбо�
ру. Правильно взятий зразок збереже не лише ваш час, а й при�
роду. Слід брати стільки матеріалу, скільки потрібно. Необхідно
також пам’ятати, що не дозволяється колекціонувати без особ�
ливого дозволу рідкісні і зникаючі види, занесені до Червоної
книги України та обласних списків рідкісних і зникаючих видів
рослин і тварин.

Ñêëàäàííÿ åòèêåòîê

Етикетка є паспортом зразка. Кожний окремий зразок – чи це
гербарний аркуш, чи всі зібрані на одному дереві дрібні кома�
хи – повинен мати етикетку. Без неї цінність зразка мінімальна.
Будь�яка етикетка – це короткий запис, що розповідає про да�
ний об’єкт. У біологічній практиці етикетки прийнято поділяти
на польові (тимчасові) та чистові. Перші складаються безпосере�
дньо в полі, а другі – уже у процесі обробки зразка.

Здебільшого етикетки пишуть на папері, але можуть вико�
ристовуватися також інші матеріали. Польовий етикетаж про�
водять кількома способами.

1. До зразка додають на клаптику паперу лише порядковий но�
мер, а всю іншу інформацію заносять до польового щоденника
або задиктовують на диктофон. Значна економія часу дося�
гається в разі, якщо проводиться масовий збір в одному місці.
Тоді після запису в щоденнику просто вказують перелік номе�
рів. Диктофонні записи потрібно якомога скоріше розшифру�
вати й переписати в польовий щоденник або журнал.

2. Кожний зразок споряджається етикеткою з мінімальним на�
бором відомостей про місце збору зразка. Цей спосіб вимагає
досить багато часу, проте дозволяє уникнути плутанини,
оскільки етикетка завжди буде знаходитися зі зразком.
Застосовується, якщо збір проводиться епізодично або за
невеликої кількості зразків.

3. Етикетка оформляється одна для кількох зразків, які збері�
гаються потім разом до того часу, коли буде завершено чис�
товий етикетаж. Найкраще використовувати для масових
зборів.

Якого б способу колектор не дотримувався, виконувати його
потрібно ретельно, навіть у найскладніших умовах чи при гост�
рому дефіциті часу. Записи не повинні бути приблизними і
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недбалими. Втрата або неповнота етикетажних відомостей
знецінює найбагатший матеріал.

Чистові етикетки оформляють якомога швидше після
екскурсії. З цієї процедури починається етап лабораторної
(камеральної) обробки матеріалів. Причиною затримки етикета�
жу часто є думка, що чистова етикетка може бути написана після
того, як буде визначена видова належність об’єкта. Назва об’єк�
та – це особливий, самостійний елемент колекційного зразка,
незалежний від інших етикетажних відомостей. Автором відо�
мостей, зазначених на етикетці, є колектор. Це не може зробити
інша людина. А от визначення зразка може проводити спеціа�
ліст з певної групи живих організмів, до якого колектор може
звернутися по допомогу. Тому чистовий етикетаж – операція, яку
завершує колектор, і після цього зібраний зразок отримує від
нього повну незалежність і може зберігатися дуже довго. Так,
зібрані К. Ліннеєм та Ч. Дарвіним зразки й досі є безцінним над�
банням. Проводити чистовий етикетаж рекомендується в тій
послідовності, у якій матеріал збирався в ході екскурсії. Вико�
нуючи цю роботу, потрібно залучати всі записи, зроблені в ході
екскурсії, карти. Усі вони повинні бути поруч.

У наш час етикетки набирають на комп’ютері і друкують на
принтері. При цьому одразу формується й електронна база да�
них зразків. Найкраще це робити в електронних таблицях або
системах управління базами даних. Можна чистові етикетки
оформляти і від руки. У такому разі користуються чорнилами,
які не вигорають. Нині широко використовують гелеві ручки. Не
використовують дешеві чорнила та прості олівці. Для наукової
колекції всі написи на етикетці достатньо зробити розбірливо від
руки. У разі використання комп’ютера для реєстрації колекцій�
ного матеріалу етикетка може бути віддрукована на комп’ютері,
а для демонстраційної чи навчальної колекції це правило.

Для чистового етикетажу використовують найкращі сорти
паперу. Розмір етикетки має бути мінімальним, щоб могли роз�
міститися основні відомості. Усі етикетки мають бути стандарт�
ного формату (рис. 2.2.2 та 2.6.6). На етикетці не бажано робити
різноманітних рамок та віньєток. Зверху може міститися назва
колекції, установи, для якої вона призначена. Наприклад, «Денні
метелики Кролевецького району», «Молюски Сумської області».
Нижче розміщують назву виду та родини. Далі вказують населе�
ний пункт, район, область, а якщо можна визначити, то й коор�
динати місцевості, у горах важливо встановити висоту над рів�
нем моря. Ще нижче – йде характеристика біотопу. Унизу
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зазначається дата збору, ім’я колектора та дата визначення ви�
дової належності зразка й ім’я того, хто це зробив. Додатково на
етикетці можуть бути вказані також інші відомості: частота, з
якою трапляється вид, його особливості (можливо, зібрана пев�
на кольорова морфа, альбінос тощо).

Важливою інформацією на етикетці може бути фрагмент кар�
ти регіону, де збирається колекція (рис. 1.7.1). Точкою можна по�
казати конкретне місце збору. Це робиться з тією метою, щоб
можна було повторити через певний час збір, якщо зразок когось
зацікавить ще. Такі дані збільшують цінність колекції. З цією ме�
тою на етикетках вказуються й будь�які інші постійні орієнтири.

Ïåðâèííà îáðîáêà ìàòåð³àëó

Первинна обробка різних об’єктів істотно відрізняється, і тут слід
користуватися спеціалізованими методичними посібниками.
Зупинимося на загальних правилах первинної обробки матеріа�
лу. Першочерговим завданням є очищення від бруду та сорту�

Рис. 1.7.1. Гербарна етикетка флори Криму:

leg. (legit, лат.) – зібрав; det. (determinavit, лат.) – визначив
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вання зібраного матеріалу. Окремі об’єкти потрібно умертвляти.
До загальних завдань належать заходи щодо забезпечення три�
валого зберігання матеріалу, його розміщення в тарі, специфіч�
ній для різних об’єктів. Багато об’єктів вже в перші години мо�
жуть змінювати своє природне забарвлення та форму, і завдан�
ням колектора є їх збереження.

Âèçíà÷åííÿ çðàçê³â

Певну частину зразків колектор може знати на момент збору,
іншу – уточнити на етапі чистового етикетажу. Залишається тре�
тя частина колекції, яка потребує визначення. Цей процес у по�
чатківців викликає найбільші складнощі. Тут слід відразу внес�
ти попередження, що, скоріше за все, частину матеріалу вам не
вдасться визначити або будуть допущені помилки при визна�
ченні. Це не повинно вас зупиняти. З часом ви навчитеся самос�
тійно виправляти свої помилки в процесі знайомства з об’єктом
досліджень. Не зайвим буде звернутися й до колег, фахівців, які
спеціалізуються на цій групі живих організмів.

Визначення, особливо дрібних об’єктів, неможливе без оптич�
них приладів. Навіть для визначення вищих рослин часто бува�
ють необхідні штативні бінокулярні лупи чи мікроскопи. Для
визначення дрібніших живих організмів потрібно готувати спе�
ціальні препарати різних частин тіла.

Визначати живі об’єкти можна одним із способів: за допомо�
гою визначників та атласів, шляхом порівняння з іншими колек�
ціями, користуючись допомогою колег, на спеціальних сайтах в
Інтернет.

Колектору необхідно разом з об’єктом своїх досліджень збира�
ти й бібліотеку. До неї повинні увійти визначники, різні довідни�
ки з інформацією про об’єкти досліджень, атласи з фотографіями
та малюнками. Ця література може стосуватися безпосередньо
регіону досліджень, суміжних чи навіть віддалених регіонів.

Перш ніж скористатися визначником, потрібно ознайомити�
ся із правилами роботи з ним. Будь�яке визначення потребує
хоча б мінімальних знань про будову і назви окремих частин тіла.
І правила роботи з визначником, і відомості про будову тіла об’єк�
тів потрібно уважно вивчити.

Більшість визначників складається із так званих ключів.
Ключі побудовані за принципом «теза – антитеза». Теза являє
собою певне категоричне твердження, а антитеза описує альтер�
нативний варіант. Наприклад:
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1. Ñòåáëî á³ëÿ îñíîâè ç ëóñêîïîä³áíèì ëèñòêîì .... 2
– Ñòåáëî á³ëÿ îñíîâè áåç ëóñêîïîä³áíîãî ëèñòêà .... 3
2. Ïðèêâ³òíèêè ö³ëîêðà¿. Êèòèöÿ ãîëîâ÷àñòà. Êâ³òè äð³áí³, íå÷èñëåíí³,

ðîæåâî-ô³îëåòîâ³. ... ðÿñò ïðîì³æíèé (ðèñ. 1.7.2).
– Ïðèêâ³òíèêè ïî êðàþ çóá÷àñò³ àáî ãîðîä÷àñò³. Êèòèöÿ âèòÿãíóòà,

áàãàòîêâ³òêîâà ... ðÿñò óù³ëüíåíèé (ðèñ. 1.7.3).
3. Êâ³òè áë³äî-æîâò³. Äîë³ ëèñòê³â âèäîâæåíî-åë³ïòè÷í³, çäåá³ëüøîãî

ö³ëîêðà¿. Êîðîáî÷êà äîâæèíîþ, ÿê ³ ïëîäîí³æêà. … ðÿñò Ìàðøàë-
ëà (ðèñ. 1.7.4).

– Êâ³òè ïóðïóðîâ³, ðîæåâ³ àáî á³ë³. Äîë³ ëèñòê³â êëèíîïîä³áí³, ó âåðõí³é
÷àñòèí³ çóá÷àñò³. Êîðîáî÷êà ìàéæå â 2–3 ðàçè äîâøà çà ïëîäî-
í³æêó. … ðÿñò ïîðîæíèñòèé (ðèñ. 1.7.5).

Це означає, що в разі, якщо в рослини є лускоподібний лис�
ток, то переходимо до тези номер 2 і це один із двох видів – ряст
ущільнений (Corydalis solida (L.) Clairv.) або ряст проміжний
(Corydalis intermedia (L.) Meŕat). В іншому випадку переходимо
до тези номер 3 і обираємо між рястом Маршалла (Corydalis
marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.) та рястом порожнистим
(Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte). Так потрібно рухатися
по ключу, доки теза чи антитеза, які повністю відповідають зра�
зку, не закінчиться назвою виду.

Рис. 1.7.2. Ряст проміжний
(Corydalis intermedia (L.) Mérat)

(Rothmaler, 2009)

Рис. 1.7.3. Ряст ущільнений
(Corydalis solida (L.) Clairv.)

(Rothmaler, 2009)
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Як правило, кожний визначник містить кілька типів ключів.
Один призначений для визначення родин, інші – для визначен�
ня родів у межах кожної з родин. У межах родів, які містять
кілька видів, визначення відбувається також за допомогою спе�
ціального ключа.

Атласи використовуються для визначення, скоріше, як до�
поміжні засоби. За вміщеними в атласі малюнками чи фотогра�
фіями зручно перевіряти правильність визначення. Легше за
допомогою визначника встановити родину чи рід, а до виду ви�
значити вже за атласом.

Подібно до атласів, для перевірки визначення може бути ви�
користана інша колекція – музейна чи приватна. Зрозуміло, що
для роботи з нею потрібно отримати дозвіл.

Спеціаліст, скоріше за все, погодиться на перегляд матеріа�
лу, якщо: 1) зразки правильно і якісно зібрані, належним чином
підготовлені; 2) збори становлять малодосліджену групу живих
організмів або представляють малодосліджений район;
3) фахівцю будуть передані дублікати зразків. Обов’язкова ви�
мога: матеріал повинен мати чистові етикетки. Без виконання
цих вимог звертатися по допомогу просто неетично.

Якщо спеціаліст живе в іншому місті або навіть області, то
матеріал можна переслати поштою, попередньо отримавши згоду

Рис. 1.7.4. Ряст Маршалла
(Corydalis marschalliana

(Pall. ex Willd.) Pers.)

Рис. 1.7.5. Ряст порожнистий
(Corydalis cava (L.) Schweigg. &

Koerte) (Rothmaler, 2009)



80

на перегляд ваших зразків. У такому разі, якщо не досягнуто
окремої домовленості, матеріал залишається в того, хто визна�
чав, а в обмін на нього висилають результати визначення. Тому
собі варто залишити дублети. Перед надсиланням зразків на ви�
значення їх нумерують, складають список. Відповідні номери
ставляться на етикетках (чистових) або на тарі. В отриманих від
спеціаліста результатах під відповідними номерами будуть на�
зви видів. Якщо готується підсумкова робота, слід висловити
автору визначення подяку. Зазвичай це роблять у вступі, а часто
і в розділі, де описано методику та матеріали роботи.

Великі можливості для контактів з метою визначення зраз�
ків дає Інтернет. На спеціальних сайтах розміщена в електрон�
ному вигляді література, фотографії різних видів, створені інте�
рактивні визначники різних груп організмів. Створюються то�
вариства фахівців, на своїх сайтах після нескладної реєстрації
вони допоможуть вам із визначенням. Є групи за інтересами і в
соціальних мережах.

Результати визначення записують на чистову етикетку. Мож�
ливі випадки, коли перше, але вже занесене на етикетку, визна�
чення виявляється помилковим. Така ситуація є цілком нормаль�
ною, і в найбільш поважних колекціях можна знайти зразки, які
перевизначалися по кілька разів. У такому разі ніхто нічого не
закреслює, а долучає до зразка ще одну етикетку, яка має назву
Notae criticae (критичне зауваження). На ній пишеться нова на�
зва, ставиться дата та прізвище того, хто перевизначив зразок.

Ñèñòåìàòèçàö³ÿ çðàçê³â

Сукупність зразків стає повноцінною колекцією лише після того,
як вони систематизовані. Систематизація дає можливість швид�
ко й зручно користуватися колекцією.

Перед тим як проводити систематизацію, слід визначити прин�
ципи й побудувати схему розміщення зразків у колекції. Надалі
ця схема є невід’ємною складовою колекції.

Систематизувати колекцію можна за будь�якою ознакою. Це
визначає колектор залежно від завдань та теми колекції. Так,
рослини можна розкласти за господарською цінністю (кормові
рослини, шкідливі комахи), характерним місцезростанням (ліси,
луки, болота). Такий підхід прийнятний для тематичних колек�
цій і виправдовує себе в навчальних цілях. Наукові колекції упо�
рядковуються здебільшого за систематичним принципом, коли
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окремі зразки групуються за належністю до певної систематич�
ної групи (жуки, метелики, бабки). Схему розташування систе�
матичних груп запозичують із регіональних зведень флор і фаун
чи визначників. Це, як правило, стосується порядку розташу�
вання родин і більш високих таксономічних одиниць. Роди роз�
ташовують за абетковим принципом.

Екологи іноді використовують інший принцип. Зразки сис�
тематизуються за місцем збору. Проте зі зростанням чисельності
матеріалу може виникнути необхідність застосувати до такої
колекції систематичний принцип. Так, у гербарії можуть бути
виділені розділи: флора Криму, флора Полісся, флора Карпат...
Усередині кожного з розділів краще дотримуватися вже систе�
матичного принципу, зразки групуються в папки за родинами
(Складноцвіті, Зонтичні, Осокові тощо). Навчальні колекції при�
йнято систематизувати за темами занять. Для проведення серії
занять по господарсько важливих рослинах в колекції будуть
розділи: лікарські, кормові, жиро�олійні рослини тощо.

Ñêëàäàííÿ êàòàëîãó

Зі збільшенням обсягу колекції колектор вже не може в пам’яті
утримати її склад. Допоможе каталог. Найпростіше зробити спи�
сок зразків у колекції. Такий список зручно складати, дотриму�
ючись тієї самої системи, за якою розташовані зразки в колекції.
Список має низку недоліків. Кожне нове поповнення колекції
буде вимагати його переробки.

Інший спосіб скласти перелік зразків у колекції – сформува�
ти картотеку, де на кожний зразок буде заведено окрему картку,
як у бібліотеці (див. розділ 1.3). Картки в картотеці бажано та�
кож розташовувати за схемою, прийнятою для зберігання
зразків. Крім назви виду, до картки заносять усі записи, які є на
чистовій етикетці, а також інші важливі відомості. Картотеку
легко доповнювати, а в разі потреби можна без особливих нас�
лідків змінити розташування карток.

Нині більшість колекторів для складання колекційного ка�
талогу використовує комп’ютер. Із найбільш поширених програм
використовують системи управління базами даних (VisualFox
Pro, Paradox, Acces) або табличний процесор (Excel). Кожний
запис у комп’ютері містить всю інформацію, що й у каталожній
картці. Зручність використання комп’ютера полягає в тому, що
можна швидко формувати списки за певною схемою, відбирати
дані, розраховувати статистичні показники і навіть складати
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карти. Введені один раз у комп’ютер дані можна роздрукувати і
як етикетку, і як картку картотеки, налаштувавши відповідним
чином порядок друку. Використання комп’ютера дозволяє спро�
стити не лише виведення інформації, а і її введення.

Складання каталогу колекції, навіть комп’ютерного, потре�
бує багато часу. Це вкотре доводить необхідність ретельно підхо�
дити до збирання й обробки колекційних зразків, адже катало�
гізація та зберігання малоякісних екземплярів – невиправдані
витрати часу.

Çáåð³ãàííÿ êîëåêö³¿

Колекція потребує постійної уваги та догляду. Зберігатися вона
повинна в сухому приміщенні, яке регулярно провітрюється.
Протягом року повинна підтримуватися постійна температура.
Колекцію слід оберігати від пилу, який важко видаляти з по�
верхні сухих комах, деяких рослин. Шкідливо на зразки діє пря�
ме сонячне проміння. Колекційним матеріалам шкідлива також
надмірна вологість. Зазначене стосується всіх колекцій, незале�
жно від способу їх зберігання.

Сухим колекціям властива крихкість. Будь�які переміщення,
переробки, нові монтування можуть призвести до пошкодження
зразка. Пошкодження якнайшвидше потрібно виправити, якщо
це можливо. Отже, відразу всі монтажні роботи, розташування в
коробках чи ящиках потрібно планувати так, щоб мінімізувати
подальше переміщення зразка. Якщо є дефіцит місця, виникає
бажання розмістити якомога більше зразків в одній тарі. Це та�
кож призводить до пошкодження колекційного матеріалу.

Сухі колекції завжди знаходяться під загрозою нападу шкід�
ників. Шкідниками колекцій є комахи та їхні личинки. Пошко�
джені комахами колекції втрачають цінність. Група колекційних
шкідників досить численна. Зоологічним колекціям найчастіше
шкодять жуки з родини Шкіроїдів: музейний жук (Anthrenus
museorum L.), темний килимовий жук (Attagenus unicolor Brahm.),
домашня міль (Tinea pellionella L.). Захист від цих шкідників по�
лягає в тому, що коробки повинні щільно закриватися, для цього
всі щілини заклеюють смужками паперу або липкою стрічкою.
Широко використовують нафталін, технічну камфору та інші хі�
мічні речовини, які відлякують комах. Усі вони в надмірних кон�
центраціях шкідливі й для людини.

Гербарні колекції найчастіше пошкоджують хлібний точиль�
ник (Stegobium paniceum L.), музейний жук (Anthrenus
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museorum L.) та ін. Для захисту сухих рослин від шкідників виго�
товляють шафи з гумовим ущільнювачем на дверцях і відсутніс�
тю щілин на з’єднаннях. Якщо з’явилися шкідники (потрібно по�
стійно спостерігати), зразки можна проморозити за температури
–20 С протягом 15–20 годин або піддати тепловій обробці (темпе�
ратура +70...+80 С протягом 5–6 годин). Теплова обробка більше
пошкоджує колекцію. Використовуються також хімічні речови�
ни для відлякування комах (репеленти) та для їх знищення (фу�
міганти). Тушки та опудала тварин протруюють. Застосування всіх
отруйних речовин повинне відбуватися з дотриманням усіх пра�
вил безпеки. Найпростіше в безпечному для оточуючих місці пок�
ласти уражені зразки в пакет зі щільного поліетилену, обробити
побутовим отрутохімікатом та міцно зав’язати. Після такої обро�
бки зразки деякий час міститимуть залишкову кількість отруто�
хімікату. В інструкції по його використанню дізнайтеся про пері�
од повного розпаду хіміката, і лише тоді можна зразки знову вли�
вати в колекцію. Плісняві гриби уражують колекції, які зберіга�
ються в умовах високої вологості повітря.

Вологі препарати також потребують постійної уваги. Кон�
сервуючі рідини постійно випаровуються. Хоча б один раз на рік
потрібно перевіряти ємності і в разі потреби доливати спирт чи
формалін. Іноді консервуюча рідина набуває каламутності, тоді
доводиться її заміняти повністю.

Догляд за колекцією потребує багато часу і повинен проводи�
тися постійно. Практикою доведено, що легше попередити ушко�
дження зразка, ніж його відновлення.
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Біологічні об’єкти (рослини в посівах, дерева в лісі, птахи в згра�
ях) характеризуються мінливістю певних ознак. Лише методи
математичної статистики дозволяють правильно оцінити значен�
ня певних ознак, визначити амплітуду їх варіювання, знайти
відмінності між двома чи кількома групами об’єктів і показати
достовірність цих відмінностей. Статистичні методи використо�
вують для аналізу генеральної сукупності чи вибірки.

Основними характеристиками вибірки є середнє значення та
рівень варіювання значень. Оцінки середнього значення назива�
ють характеристиками розміщення навколо центра. Це такі по�
казники вибірки, як середнє арифметичне, медіана та мода.
Оцінки варіювання величин містять дисперсію та стандартне ві�
дхилення.

Характеристики розміщення навколо центру. Середнє ариф�
метичне дорівнює сумі значень параметра у вибірці, поділеного
на кількість спостережень:

,
...321

n

xxxx
x n
 або ,

n

x
x i


де x – середнє арифметичне;

Sx
i 
– сума всіх значень параметра у вибірці (x

1
 + x

2
 + x

3
 + … + x

n
);

n – кількість спостережень.

Медіана являє собою центральне значення параметра у ви�
бірці і ділить ряд цифр навпіл:

,
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де Ме – медіана;
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х
max 

– найбільше значення параметра у вибірці;
х

min
 – найменше значення у вибірці.

Медіана є зручною при оцінці якісних даних.
Мода – значення, яке зустрічається найчастіше. Наприклад,

якщо кількість дітей у десяти сім’ях становить: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
2, 3, 4, то мода дорівнює 1. За допомогою моди зручно аналізува�
ти дискретні ознаки: кількість яєць у кладці, насінин у плоді
тощо.

Графічне співвідношення між цими показниками ілюструє
рис. 1.8.1. Як бачимо в разі, якщо графік розподілу частот симе�
тричний, усі три величини збігаються. Якщо ж розподіл має ухил
(асиметрію), середнє, медіана та мода по�різному характеризу�
ють вибірку.

Характеристика варіювання величин. Дисперсія показує,
наскільки значення відхиляються від середнього. У разі нормаль�
ного розподілу різні величини дисперсії ілюструє рис. 1.8.2.
Крива А побудована на основі значень, які згруповані навколо
середнього. Крива Б побудована на основі ряду, значення в яко�
му не згруповані навколо середнього. При цьому значення серед�
нього арифметичного для обох вибірок однакове.

При статистичному аналізі даних розраховують середнє ква�
дратичне та стандартне відхилення. Ці показники дозволяють
оцінити й передбачити розподіл значень навколо середнього і
відповісти на питання, чи достовірна різниця між двома група�
ми даних.

Рис. 1.8.1. Співвідношення між середнім, медіаною та модою
у вибірках з різною асиметрією
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Рис. 1.8.2. Приклад вибірок з двома значеннями дисперсії: незначне
(А) і високе (Б) відхилення від середнього
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Стандартне відхилення розраховується за формулою
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де s – стандартне відхилення;
x

i
 – конкретний член стандартного ряду;

x  – середнє арифметичне;
n – кількість членів статистичного ряду.

Стандартне відхилення використовується для розрахунку
стандартної похибки середнього арифметичного. Вона визнача�
ється за формулою

,
n

s
sX 

де Xs – стандартна похибка середнього арифметичного;

s – стандартне відхилення;
n – кількість членів статистичного ряду.

Якщо відома стандартна похибка середнього арифметично�
го, її записують через плюс�мінус після середнього: 20,2 ± 0,77.
Десяткових знаків значення стандартної похибки має на один бі�
льше, ніж значення середньої арифметичної. Середнє
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арифметичне, стандартна похибка та стандартне відхилення – ве�
личини, які використовуються для порівняння між собою двох
вибірок. Для наочності часто використовують особливий тип гра�
фіків – «ящик з вусами» (рис. 1.8.3).

На рис. 1.8.3 подані результати статистичного аналізу двох
вибірок цмину піскового за висотою рослин та діаметром
суцвіття. Вибірка 1 взята на 10�річному перелозі, а вибірка 2 –
на узліссі соснового лісу. На графіку маленький квадрат позна�
чає середнє арифметичне (mean), великий – похибку середнього
арифметичного (standart error of mean; ±S

E
), а «вуса» показують

інтервал, у межах якого знаходиться 95% всіх значень (середнє
арифметичне плюс�мінус дві похибки середнього арифметично�
го (±1,98   S

E
)).

Бачимо, що рослини цмину піскового в різних місцезростан�
нях більшою мірою відрізняються за діаметром суцвіття. «Ящи�
ки з вусами» не перекриваються, і можна стверджувати, що діа�
метр суцвіть рослин на перелозі і на узліссі відрізняється більш
ніж у 95 випадках зі 100 (95% рівень значущості). По висоті
рослин цього стверджувати не можна. Таким чином, можна дій�
ти висновку, що середні значення висоти рослин цмину пісково�
го з різних місць зростання (великі квадрати не перекривають�
ся) достовірно відрізняються.

Дисперсія – це квадрат стандартного відхилення. Вона є під�
кореневим виразом у формулі стандартного відхилення:

Рис. 1.8.3. Результати статистичної обробки двох вибірок цмину
піскового (Helichrysum arenarium (L.) Moench):

1 – переліг віком 10 років; 2 – узлісся соснового лісу. А – висота рослин (см);

 В – діаметр суцвіття (см)
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В екологічних дослідженнях дисперсія використовується для
встановлення закономірностей розподілу організмів по території.
Для цього територія ділиться на квадрати, у межах кожного під�
раховують кількість організмів. Розраховують середню кількість
організмів на квадрат та її дисперсію. Про розподіл організмів у
межах території свідчить результат ділення дисперсії на середнє
арифметичне. Можна виділити три типи розподілу:

1. Випадкове розміщення – дисперсія приблизно дорівнює се�
редньому арифметичному.

2. Групове розміщення – дисперсія більша за середнє арифме�
тичне.

3. Регулярне розміщення – дисперсія менша за середнє ариф�
метичне.

Як додаткова величина, яка характеризує ступінь варіюван�
ня даних, може розглядатися коефіцієнт варіації. Він розрахо�
вується за формулою

%,100
x

s
V

де V – коефіцієнт варіації;

x  – середнє арифметичне;

s – стандартне відхилення.

Приклад розрахунку
Маємо вибірку рослин лободи білої (Chenopodium album L.) з 20

особин. Визначали висоту рослин. Отримали такі значення: 21,
19, 23, 20, 15, 24, 16, 33, 29, 20, 22, 24, 21, 18, 21, 25, 20, 16, 26,
21. Потрібно визначити основні статистичні параметри вибірки.

Знаходимо середнє арифметичне. Для цього спочатку знай�
демо суму всіх значень висоти. Вона дорівнює 434. Тепер її поді�
лимо на кількість спостережень (20):

.7,21
20

434
x

Щоб знайти медіану, виявимо у вибірці найменше та най�
більше значення. Вони дорівнюють 15 та 33 відповідно. Підстав�
ляємо значення у формулу:
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.24
2

1533



Me

Мода дорівнює 21. Це значення зустрічається 4 рази, а зна�
чення висоти 20 – 3.

Для розрахунку дисперсії зручно використовувати форму
табл. 1.8.1.

Відповідно, у даному прикладі стандартне відхилення стано�
витиме

.4,4
19

2,364
s

Таблиця 1.8.1. Форма для розрахунку дисперсії

¹ ïîð. 
Âèñîòà 
ðîñëèí, 

ñì 

Ñåðåäíº 
àðèôìåòè÷íå, 

x  

Â³äõèëåííÿ â³ä 
ñåðåäíüîãî 

àðèôìåòè÷íîãî,  
xi  – x  

Êâàäðàò 
â³äõèëåííÿ â³ä 

ñåðåäíüîãî 
àðèôìåòè÷íîãî,  

(xi  – x )2 

1.  21 –0,7 0,49 
2.  19 –2,7 7,29 
3.  23 1,3 1,69 
4.  20 –1,7 2,89 
5.  15 –6,7 44,89 
6.  24 2,3 5,29 
7.  16 –5,7 32,49 
8.  33 11,3 127,69 
9.  29 7,3 53,29 
10.  20 –1,7 2,89 
11.  22 0,3 0,09 
12.  24 2,3 5,29 
13.  21 –0,7 0,49 
14.  18 –3,7 13,69 
15.  21 –0,7 0,49 
16.  25 3,3 10,89 
17.  20 –1,7 2,89 
18.  16 –5,7 32,49 
19.  26 4,3 18,49 
20.  21 –0,7 0,49 
 Сóìà – 

21,7 

 364,2 



90

Це означає, що приблизно 68% рослин на полі мають висоту
21,7 плюс�мінус одне стандартне відхилення (21,7 ± 4,4 см).
Близько 95% рослин на полі мають висоту плюс�мінус два стан�
дартні відхилення, і їхня висота коливається в межах від 12,9 до
30,5 см. А практично 100% рослин будуть мати висоту в межах
трьох стандартних відхилень від середнього значення.

Знайдемо стандартну похибку середнього арифметичного за
формулою

.98,0
20

4,4
Xs

Тепер, коли відома стандартна похибка середнього арифме�
тичного, висоту рослин можна записувати як 21,7 ± 0,98.

Коефіцієнт варіації розрахуємо за формулою

%.3,20%100
7,21

4,4
V

Це значення коефіцієнта варіації відповідає невисокому рів�
ню варіювання досліджуваного параметра рослин.

Із появою комп’ютерів ручний розрахунок статистичних па�
раметрів вибірки проводять дуже рідко. Часто це роблять з
навчальною метою.

Існує велика кількість комп’ютерних програм, які дозволя�
ють визначати основні статистичні параметри вибірки дуже
швидко. Серед найбільш поширених програм слід назвати таб�
личний процесор Microsoft Excel. Існують і спеціалізовані про�
грами, де реалізована велика кількість методів математичної ста�
тистики, вони мають потужні графічні можливості. Тому профе�
сіонали надають перевагу таким програмам, як Statistica, SPSS,
Statgraphics. Про роботу з цими програмами написані спеціальні
посібники. Статистична обробка даних на комп’ютері містить
такі основні етапи:

1. Створення бази даних у вигляді електронної таблиці.
2. Перевірка даних на помилки.
3. Вибір методу і проведення статистичного аналізу.
4. Отримання звіту.
5. Побудова графіків та інших ілюстрацій.
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Для того, щоб викласти матеріал якомога повніше і зрозуміліше
для читача, його подають у вигляді таблиць та ілюстрацій, які
компактно й наочно подають як первинні дані, так і результати
роботи.

Òàáëèö³

Форма таблиці найбільш зручна для запису великої кількості
однотипних даних. Таблиці складаються із стовпчиків та рядків,
які мають свою назву або порядковий номер. Усі назви стовпчи�
ків таблиць, в яких записані кількісні дані, повинні містити оди�
ниці виміру. Якщо одиниці виміру в усіх графах однакові, їх ви�
носять у назву таблиці. Назва таблиці повинна точно інформува�
ти читача про її вміст, а матеріал має бути зрозумілим без додат�
кового звернення до тексту. Усі скорочення, які мають місце і не
є загальноприйнятими, у таблиці виносять в примітки, що роз�
міщують безпосередньо під таблицею. Таблиця не повинна міс�
тити незаповнених комірок (табл. 1.9.1). У разі відсутності зна�
чення ставлять прочерк (табл. 1.9.2).

1.9

Ï³äãîòîâêà òàáëèöü òà ³ëþñòðàö³é

Таблиця 1.9.1. Середньомісячна температура повітря, відносна во�
логість повітря та кількість опадів по метеостанції Суми
у 2005 р.

Ì³ñÿöü Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà  
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ, °Ñ 

Â³äíîñíà âîëîã³ñòü  
ïîâ³òðÿ, % 

Ê³ëüê³ñòü  
îïàä³â, ìì 

Ñ³÷åíü –5,7 92 35 
Лþòèé –4,3 90 39 
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Форми таблиць використовують також для запису спостере�
жень та їх обробки. У таких таблицях порядок розміщення стовп�
чиків і рядків повинен відповідати порядку проведення розра�
хунків. Тому, перш ніж безпосередньо складати таблицю, бажа�
но мати повний список значень, які будуть заноситися до неї. На�
приклад, для розрахунку урожаю на обліковій ділянці визначи�
ли щільність продуктивних стебел на одиницю площі та кількість
і масу зерен у п’яти колосках, взятих випадково. Для розрахун�
ку урожайності буде зручною форма табл. 1.9.2.

Якщо в тексті більше однієї таблиці, їх нумерують. Є два по�
ширені способи нумерації таблиць – суцільна і за розділами. Су�
цільна нумерація використовується в невеликих текстах. Тут
порядок цифр один для всіх таблиць від першої і до останньої.
У текстах, де є кілька розділів, у кожному з них може прийма�
тися окрема нумерація таблиць. Тоді номер таблиці складається
з двох цифр, розділених крапкою: «2.3». Це означає, що це таб�
лиця 3 з розділу 2.

Якщо таблиця велика й не вміщується на одну сторінку, її
переносять на наступну (табл. 1.9.3). Замість назви таблиці
пишуть: «Продовження табл. 2». Далі, щоб читачеві було зручно

Таблиця 1.9.2. Урожай озимої пшениці на обліковій ділянці

Óðîæàé ¹  
ïîð. 

Ê³ëüê³ñòü ïðîäóêòèâíèõ 
ñòåáåë, øò./ì2 

Ê³ëüê³ñòü çåðåí 
ó êîëîñ³, øò. 

Ìàñà çåðåí 
ó êîëîñ³, ã øò./ì2 ã/ì2 

1 23 0,74 – – 
2 31 1,09 – – 
3 34 1,20 – – 
4 28 0,90 – – 
5 

457 

28 0,85 – – 
Сåðåдíє – 28,8 0,95 13161,6 433,8 

Таблиця 1.9.3. Місячна сума опадів (мм) по метеостанції «Дружба» у
1999–2001 рр.

Ðîêè 
Ì³ñÿöü 

1999 2000 2001 
1 2 3 4 
Ñ³÷åíü 36,7 32,4 47,5 
Лþòèé 56,5 49,0 58,5 



94

орієнтуватися в таблиці, можна розмістити шапку таблиці в пер�
шому рядку. Якщо шапка таблиці громіздка, у першому рядку
таблиці на новій сторінці наводять порядковий номер стовпчи�
ків. Для цього на сторінці, де починається таблиця під шапкою,
вставляють рядок із номерами стовпчиків.

При оформленні таблиць існує багато деталей. Нерідко вони
описані в правилах оформлення тих чи інших документів (кон�
курсних робіт, звітів, статей). У зв’язку з цим слід уважно про�
читати правила оформлення таблиць у кожному конкретному
випадку.

²ëþñòðàö³¿

До ілюстрацій належать карти, фотографії, схеми, графіки та
рисунки. Хоча й говорять, що ілюстрація варта тисячі слів, про�
те краще не подавати в текст роботи ніяких ілюстрацій, ніж по�
давати погані. Гарною ілюстрацією є така, на якій результати
демонструються яскраво, просто й доступно. З іншого боку, не
слід обтяжувати текст надмірною кількістю ілюстрацій. Реко�
мендують дотримуватися правила: передати максимальну кіль�
кість інформації, використовуючи мінімум часу і місця. Так,
кількісні дані можна подавати у формі таблиць і у формі графі�
ків. Який спосіб найкраще ілюструє результат, графічний чи таб�
личний, вирішувати автору.

На всі ілюстрації в тексті обов’язково повинно бути посилан�
ня. Порядок нумерації ілюстрацій окремий від порядку нумерації
таблиць й може бути як суцільний, так і за розділами. У кожно�
му конкретному випадку, чи це звіт, чи атестаційна робота, чи
наукова публікація, існують певні правила та можливості підго�
товки й подачі ілюстрацій. Тому з цими умовами потрібно уваж�
но ознайомитися ще на початку роботи над текстом. Нижче ми
зупинимося на основних загальноприйнятих правилах.

Ðîêè 
Ì³ñÿöü 

1999 2000 2001 
1 2 3 4 
Бåðåçåíü 42,4 62,7 58,5 
Êâ³òåíü 23,9 40,9 37,3 

Продовження табл. 1.9.3
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Зазвичай ілюстрації для публікацій у наукових періодичних
виданнях подаються на окремих аркушах, без підписів, які по�
даються на окремому аркуші або пишуть на звороті. На звороті
також зазначають, де верх та низ. У самому рукописі на лівому
полі позначають місце, де потрібно вставити ту чи іншу ілюстра�
цію. Наприклад: «[рис. 2]».

При використанні опублікованих раніше ілюстрацій посилан�
ня на першоджерело є обов’язковим.

Рисунки. Важливою частиною біологічних ілюстрацій є ри�
сунки. Це зручний спосіб зображення перерізів тканин, зовніш�
нього вигляду організмів, окремих деталей їх будови. Рисунки з
успіхом замінюють фотографії тому, що дозволяють відобража�
ти важливі деталі, які можуть губитися на фотографії.

Добре, якщо дослідник володіє навичками малювання. Якщо
ж не має хисту до малювання, не слід прагнути зробити шедевр у
художньому розумінні. Достатньо навчитися робити хоча б
контурні замальовки. Рисунок повинен передавати форму і від�
носні розміри. Найпростіші типи наведені на рис. 1.9.1. Добре
показати масштаб зображення.

При підготовці штрихового рисунка слід ураховувати його
кінцевий розмір у готовому тексті. Особливо це стосується, якщо
рисунок містить підписи й дрібні деталі. Правилом є виготовлен�
ня рисунка в 2–3 рази більшого розміру, ніж він буде в готовому
документі. Штриховий рисунок виконується на якісному папері.

Рис. 1.9.1. Типи рисунків:

1 – контурний; 2 – просторовий (а – штриховий; б – пунктирно�точковий;
в – точковий)1

1 Доброхотов В. Н. Семена сорных растений / В. Н. Доброхотов. – М. : Изд�во
с.�х. лит., 1961. – 414 с.

1 ìì 1 2

à á â
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Для цього спочатку роблять ескіз простим олівцем, а потім наво�
дять рисунок чорною тушшю.

З поширенням комп’ютерної техніки оригінали рисунків рід�
ко використовують при підготовці текстів. Працюють зі скано�
ваними і збереженими в електронному вигляді рисунками. Най�
більш поширеними форматами є: JPEG, BMP, PDF, PCX, TIFF,
CDR тощо. Існує низка комп’ютерних програм, які дозволяють
редагувати рисунки, змінювати їх розмір, роздільну здатність.

Ще одна важлива деталь. Готуючи рисунок до друку, слід
знати, у який спосіб він буде друкуватися. Якщо рисунок кольо�
ровий, то при чорно�білому друці окремі кольори будуть погано
відрізнятися і певні деталі зникнуть. Розмноження рисунків за
допомогою ризографа чи ксерокса не дозволяє передавати сірі
відтінки повною мірою. Тому рисунок краще перед друком пере�
робити в тому виконанні, у якому він буде потім тиражуватися.

Фотографії будуть корисні не тільки для того, щоб зробити
звіт та розповідь про проведену роботу, а й можуть використову�
ватися для демонстрації ефективності дії факторів на об’єкт в
експериментальних дослідженнях. Застосування швидкісних
фотокамер дозволяє спостерігати за динамічними процесами.
Поява цифрової техніки надає можливість широко використо�
вувати фото� та відеозйомку для проведення спостережень.

Фотографії повинні бути чіткими, контрастними, а об’єкт
зйомки чітко вирізнятися на фоні. Тому важливо останній
ретельно підбирати. Фотовідбитки, виконані з плівки, повинні
бути дрібнозернисті, бажано без жовтого відтінку та видимих
ушкоджень. Особливо цінні фотографії споряджають записами
в польовому щоденнику, зазначаючи дату, місце, час виконання
знімку, а також те, що на ньому зображено. Часто доводиться
робити каталог знімків, систематизувати їх.

У рукописах публікацій аналогові фотографії подаються по
можливості великого формату на глянцевому фотопапері. На зво�
ротному боці фотографії олівцем вказують номер фото, назву
матеріалу, до якого воно додається, та автора фотографії.

Можливості використання фотографій у публікаціях визна�
чаються обраним способом друку. Також потрібно подбати про
якісний папір. Підготовка фотографій до друку може охоплюва�
ти низку етапів, що залежить від способу тиражування. Тут у
кожному конкретному випадку потрібен особливий підхід (див.
також розділ 1.4).

З метою відображення структури чи послідовності процесів
використовують схеми. Їх приклади наведені на рис. 1.9.2 та 1.9.3.
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Сьогодні схеми частіше виконують з використання комп’ю�
тера. Інструменти для побудови схем є в текстовому редакторі
Word, спеціалізованих програмах Corel Draw, iGrafxFlowCharter
тощо. Підготовка схем подібна до підготовки рисунків.

Складання карт є способом ілюстрації і водночас самостійним
методом досліджень. Карти, на яких зображуються закономір�
ності географічного поширення біологічних об’єктів (рослин,
екосистем, тваринних чи рослинних ресурсів), належать до те�
матичних.

Усі карти повинні мати масштаб. За масштабом карти поді�
ляють на великомасштабні (1 : 5000 – 1 : 200 000) та дрібномасш�
табні (1 : 1 500 000 і більше). Північ на картах завжди орієнту�
ють вверх. На картах, крім об’єктів картування, також показу�
ються постійні орієнтири: моря, озера, річки, населені пункти.

Важливим елементом карти є легенда. У ній відображаються
умовні позначення тих чи інших об’єктів. Об’єкти на карті поз�
начають різнокольоровою заливкою чи певним характером штри�
ховки або ж точками й символами. При підготовці карти слід так

Рис. 1.9.2. Схема руху гербіцидів у грунті1

1 Екологічна екнциклопедія. – К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інфор�
мації», 2006. – Т. 1. – 432 с.

Ðóõ ãåðá³-
öèä³â ó
´ðóíò³
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підібрати кольори і характер штриховки, щоб різні контури чіт�
ко між собою відрізнялися. Це стосується і точок та символів.
Якщо на карти наносять групи подібних об’єктів, таку подібність
підкреслюють кольором та штриховкою. Наприклад, на карті
рослинності потрібно показати соснові, ялинові, дубові, липові
та кленові ліси. Соснові та ялинові ліси відносять до хвойних, а
дубові, липові та кленові – до широколистяних. Тож штриховка
контурів різних хвойних лісів між собою буде подібна і чітко
відрізнятиметься від штриховок різних широколистяних лісів.

Рис. 1.9.3. Ланки трофічного ланцюга та шляхи міграції пестицидів у
ньому. Кількість зірочок вказує на рівень концентрування

пестицидів: чим більше, тим концентрація вища1

1 Злобін Ю. А. Загальна екологія : навч. посіб. / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. – 2�ге
вид. – Суми : Університетська книга, 2005. – 416 с.
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Часто на карті об’єкти доводиться нумерувати. Нумерація
проводиться зліва направо і зверху вниз.

Розглянемо кілька прикладів використання карт для ілюст�
рації досліджень.

На невеликих пробних ділянках координатною сіткою слу�
гують межі самої пробної ділянки. Для того, щоб закартувати
якийсь об’єкт, від нього визначають найближчу відстань до взає�
моперпендикулярних сторін ділянки. Далі на міліметровому па�
пері у прийнятому масштабі цей об’єкт схематично зображують.
Прикладом такої карти може бути система ходів землерийки
(рис. 1.9.4).

Поширення тих чи інших об’єктів на карті часто позначають
точковим методом. Для цього беруть основу карти і на ній точками
наносять місця розміщення об’єктів. Ними можуть бути колонії
птахів, місцезнаходження рослин тощо. Місця суцільного поши�
рення об’єктів картування можна замальовувати суцільним ко�
льором або штриховкою, а окремі місцезнаходження – крапками
чи іншими умовними позначеннями (рис. 1.9.5).

Для розробки карт рослинності, екосистем, грунтів для площ
більше ніж 200–500 га вико�
ристовують карти�основи, де
простежуються різні топогра�
фічні виділи. Дослідник їх ві�
двідує, робить опис, а потім
робить відповідні позначки на
карті (рис. 1.9.6). На ділянках
до 100–200 га може бути вико�
ристаний метод паралельних
ходів. Для цього на ділянці,
яка картується за допомогою

Рис. 1.9.4. Мережа ходів
землерийки на свіжому снігу1:

1 – основа стовбура ялиці;

2 – основа стовбура липи; 3 – основа

 стовбура черемхи та її порость

1 Формозов А. Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания  / А. Н. Фор�
мозов. – М. : Наука, 1976. – 309 с.

3 ì
3

2

1
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найпростіших геодезичних приладів, проставляються для візи�
ру вешки. Дослідник рухається по візиру і наносить на мілімет�
ровий папір у масштабі необхідні об’єкти.

Графіки – двовимірне зображення зв’язку між величинами,
що дуже важливе для інтерпретації отриманих даних.

Побудова графіка складається з кількох етапів.
Розподіл осей. На графіках, що відображають залежність між

величинами, по горизонтальній осі (ось абсцис) відкладають ар�
гумент – незалежну величину. А по вертикальній осі (ось орди�
нат) відкладають функцію – залежну величину.

Вибір масштабів. Графік будують на основі таблиці експе�
риментальних даних, де і знаходять мінімальне та максимальне
значення аргументу та функції. Їхні значення задають масшта�
би на кожній з осей. Ці масштаби незалежні. Масштабна шкала
повинна легко читатися, і тому слід відібрати ціну поділу шка�
ли. Найчастіше обирають ціну поділу, кратну 10 одиницям ве�
личини, що відкладається. Осі підписують: ось абсцис – справа
внизу, а ось ординат – зліва вгорі. Для цього проти кожної з осей

1  Червона  книга України. Рослинний світ / ред. Я. П. Дідух. – К. : Глобалконсал�
тинг, 2009. – 900 с.

Рис. 1.9.5. Карта поширення лілії лісової(Lilium martagon L.)1:
точки – окремі місцезнаходження; пунктир – суцільне поширення
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Рис. 1.9.6. Схема розміщення рослинності в Старогутській частині
НПП «Деснянсько�Старогутський»1:

1 – cоснові ліси зеленомохові з елементами лишайникових; 2 – cоснові ліси

зеленомохові; 3 – соснові ліси чорницеві; 4 – соснові ліси чорницево�молінієві;
5 – соснові ліси ліщинові; 6 – дубові ліси з переважанням волосистоосокових;

7 – березові ліси з переважанням молінієвих; 8 – евтрофні болота з переважанням
 угруповань осоки ситничковидної (Carex juncella (Fr.) Th.Fr.); 9 – мезо� та

оліготрофні болота; 10 – луки

вказують назву чи символ величини, що відкладається, а через
кому – одиниці її вимірювання.

Нанесення точок. Експериментальні точки акуратно нано�
сять на поле графіка олівцем. Їх проставляють чітко. Якщо на
одних і тих самих осях відкладаються різні величини, то точки,
які їх позначають, повинні відрізнятися (використовують різні
значки: точки, кружечки, трикутники, хрестики тощо).

Проведення кривих. Експериментальні точки на графіку
можна з’єднати олівцем або провести через їх скупчення лінію
так, щоб точки симетрично розташувалися по обидва її боки.
В перший спосіб показують динаміку  певного процесу (зміну
ваги пташенят по днях, висоти рослин по декадах, хід

1 Панченко С. М. Рослинність Старогутського лісового масиву / С. М. Панченко //
Український ботанічний журнал. – 2001. – Т. 58, № 6. – С. 684–693.

Óêðà¿íà
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температури повітря за сезон), в другому – характер залежності
взаємопов’язаних величин, який може бути лінійний або не лі�
нійний.

Завершення роботи. На побудованому графіку лінії наводять
тушшю чи чорною гелевою ручкою так, щоб вони були чіткими.
Графіку дають назву, яка коротко відображає зміст побудованої
залежності, так щоб графік був зрозумілим без додаткових пояс�
нень. У разі потреби всі графічні символи, які були використані
при побудові графіка, пояснюють. Такі пояснення можуть бути
розміщені на незаповненому полі графіка чи під його підписом.

Сучасне програмне забезпечення комп’ютерів дозволяє буду�
вати різноманітні графіки дуже швидко, використовуючи їх різні
типи. З деякими типами графіків познайомимося більш
докладно.

Стовпчаста діаграма використовується, якщо потрібно пока�
зати співвідношення між кількома величинами, не пов’язаними
між собою (рис. 1.9.7).

Кругова діаграма зручна для ілюстрації співвідношення час�
тин цілого (рис. 1.9.8). Такі графіки легко читаються і дають чіт�
ке уявлення про структуру об’єкта.

Точковий графік вказує на співвідношення двох величин
(рис. 1.9.9). Якщо при цьому виявляється чітка залежність між
цими величинами, для її ілюстрації може бути побудована лінія,
яка показує характер цієї залежності (рис. 1.9.10).
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Рис. 1.9.7. Кількість видів у флорі природних заповідників (ПЗ)
і національних природних парків (НПП) Українського Полісся1:

1 – НПП «Деснянсько�Старогутський»; 2 – Шацький НПП; 3 – Поліський ПЗ;
 4 – Черемський ПЗ; 5 – Рівненський ПЗ
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Рис. 1.9.9. Залежність кількості насінин у кошику цикорію дикого від
висоти рослин
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Рис. 1.9.8. Склад флори НПП
«Деснянсько�Старогутський».

Види рослин за місцезростанням:

1 – лісові; 2 – лучні; 3 – водно�болотні;

4 – псамофітні; 5 – синантропні
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1 Фіторізноманіття національних природних парків України. – К. : Наук. світ,
2003. – 316 с.

Лінійні графіки використову�
ють для ілюстрації змін у непере�
рвних процесах. Прикладом може
слугувати графік річного ходу те�
мператури повітря (рис. 1.9.11).
Подібні графіки можуть відобра�
жати ріст живих організмів, дина�
міку певних параметрів в екосис�
темах. Не варто використовувати
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Рис. 1.9.11. Графік річного ходу температури повітря (С) по
метеостанції «Дружба» за 2005 рік
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лінійні графіки для порівняння не пов’язаних між собою вели�
чин, наприклад, розміру кладки в птахів у різних частинах аре�
алу або кількості опадів у травні в різних місцевостях. Тоді як
динаміка розміру кладки і кількість опадів у травні в певному
пункті можуть бути проілюстровані саме лінійними графіками.

Зобразити наочно варіабельність кількісних даних дає мож�
ливість діаграма розподілу частот досліджуваного показника
(рис. 1.9.12). Наведений приклад показує відмінності в струк�

Рис. 1.9.10. Залежність кількості суцвіть від висоти рослини
в цикорію дикого
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турі гірської та рівнинної популяції баранця звичайного
(Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.). У рівнинній по�
пуляції більше великих клонів, ніж у гірській.

Тривимірний графік по типу поверхні відгуку може бути ви�
користаний при моделюванні (рис. 1.9.13). У мішаних лісах чер�

Рис. 1.9.12. Гістограма розподілу відносних частот площі клонів
баранця звичайного (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.)

рівнинної (внизу) та гірської популяції
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Рис. 1.9.13. Залежність щільності рослин рясту ущільненого
(Corydalis solida (L.) Clairv.) від зімкнутості крон дуба (Quercus robur

L.) та сосни (Pinus sylvestris L.) в мішаному лісі
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гування груп хвойних та широколистяних дерев створює різно�
маніття мікромісцезростань. За допомогою вказаного графіка
можна визначити мінімальну частку дуба на локальній ділянці,
яка дозволяє там заселятися типовому представнику широколи�
стяних лісів – рясту ущільненому.
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Як зазначалося, наука має суспільний характер, тому здобуті
факти, які відомі лише досліднику, не становлять інтересу для
суспільства. Отже, завершальним етапом дослідження слід вва�
жати оприлюднення результатів, у ході якого наводять одержані
факти і на їх основі доводять значущість висновків. Способам
оприлюднення можуть бути звіт, усна доповідь, тези доповіді,
стендова доповідь, атестаційна робота, стаття або книга тощо.

За своєю структурою різні наукові публікації відрізняються.
Спільним залишається одне правило: якщо дослідник підійшов
до оприлюднення матеріалів досліджень, він повинен дбати про
читача чи слухача. У цей момент автор тексту виносить своєї ро�
боти на суд колег. Слід пам’ятати, що колеги не завжди можуть
знати про об’єкт дослідження, мету та завдання роботи. Знай�
дуться такі, хто захоче повторити дослід в інших умовах чи на
інших об’єктах. Тому, оприлюднюючи результати досліджень,
подають загальні відомості про об’єкт, аналізують стан вивчен�
ня проблеми, описують методику, місце та умови проведення
досліджень.

Підготовка методичних рекомендацій про написання статті
чи підготовку доповіді – справа невдячна, бо ця робота суто інди�
відуальна. Метою даного розділу є висвітлення основних аспек�
тів підготовки різних форм оприлюднення результатів наукових
досліджень. Найкращий спосіб підготовки – вивчення найкра�
щих зразків таких робіт, регулярна участь у наукових конферен�
ціях, читання наукової літератури, творів класиків науки. Слід
у собі розвивати навички володіння мовою та вміння висловлю�
вати свої думки простими словами, чіткими фразами. Наукові
тексти чіткі й лаконічні, витримані у науковому стилі мовлен�
ня. Цей стиль не допускає метафор, порівнянь, художніх пере�
більшень.

1.10
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Звіт подається замовнику науково�технічної інформації. Тому
цого обсяг, зміст та структура узгоджуються ще до початку ви�
конання роботи. Звіт прийнято писати чітко і стисло. У ньому
основна увага приділяється викладенню методики та результа�
тів досліджень. До звіту в додатках часто вміщують первинні
матеріали, певну частину ілюстрацій. Це робиться для того, щоб
не перевантажувати текст деталями. Під час подання звіту часто
роблять усну доповідь.

На різних етапах навчання і трудової діяльності доводиться
готувати атестаційні роботи (курсові, дипломні, магістерські
роботи, дисертації). Слухачі МАН також пишуть випускну під�
сумкову роботу. Будь�яка атестаційна робота має чітку структу�
ру, яка прописується спеціальними правилами. З ними здобува�
чів знайомлять завчасно. Знайомі з правилами оформлення і чле�
ни атестаційної комісії, що дозволяє їм швидше зрозуміти сут�
ність роботи та об’єктивно її оцінити. Правила оформлення атес�
таційних робіт стосуються назви окремих розділів, форми титуль�
ного аркуша, обсягу роботи, правил цитування літературних та
інших джерел, нумерації таблиць та ілюстрацій тощо. Атеста�
ційну роботу зазвичай роздруковують на стандартних аркушах
із дотриманням правил форматування тексту (розмір шрифту,
поля, абзацні відступи тощо).

У разі порушення окремих правил за роботу може бути зни�
жена оцінка. Через грубе порушення правил оформлення руко�
пису робота може бути повернена на доопрацювання або навіть
відхилена. Тому, перш ніж почати готувати атестаційну роботу,
потрібно ознайомитися з правилами її оформлення.

За правилами може бути передбачене оприлюднення резуль�
татів перед захистом або вже після нього. Так, перед захистом
дисертації дисертант розсилає автореферат. В окремих випадках
передбачено публікацію тез доповіді.

Захист атестаційної роботи, звіту відбуваються прилюдно.
Здобувач виголошує доповідь. Після цього члени атестаційної
комісії та присутні ставлять питання. Регламентом може бути
передбачено зачитування відгуків та рецензій роботи. Усе це дає
матеріал членам комісії для ухвалення рішення про присвоєння
здобувачу певного атестаційного рівня або оцінки.

Для захисту роботи здобувач готує усну доповідь. Доповіді
готують також для виголошення на конференціях, семінарах та
інших наукових зібраннях. Найбільш поширеною помилкою
молодих дослідників є порушення регламенту, яким визначено
тривалість доповіді (від 5 до 20–30 хв). Доповідач прагне розпо�
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вісти якомога більше, проте порушення регламенту може бути
оцінене як поганий рівень підготовки та невміння виділити го�
ловне в роботі.

Зазвичай доповідь має таку структуру: вступ, де зазначаєть�
ся актуальність, мета та завдання роботи, далі – коротка інфор�
мація про методику та умови проведення досліджень. Найбіль�
ше часу в структурі доповіді виділяють для повідомлення основ�
них результатів досліджень, наголошуючи на тому, які виснов�
ки зроблено. Завершує роботу коротке резюме про те, яке зна�
чення має робота, у чому полягає її наукова новизна чи практич�
на значущість.

Щоб переконливо доводити свою думку, доповідач має под�
бати про демонстраційний матеріал у вигляді таблиць, ілюстра�
цій, експонатів колекції тощо. Таблиці та ілюстрації готують на
стандартних аркушах паперу, прозорих фоліях, які демонстру�
ють за допомогою кодоскопа, у формі презентацій з використан�
ням мультимедійного проектора тощо. Здобувач у разі викорис�
тання спеціальних технічних засобів для ілюстрації доповіді має
подбати про них завчасно та проконтролювати їх справність.
Текст та рисунки на ілюстраціях мають бути досить великими,
щоб усі присутні в залі могли роздивитися деталі. Тому врахову�
ють також розміри екрану та зали.

Доповідь починають із слів привітання до членів атестацій�
ної комісії та присутніх у залі колег. Тему доповідач не оголо�
шує, якщо безпосередньо перед виступом ведучий роботу вже
представив. Доповідь проголошують голосно, виразно, у темпі,
який дозволяє слухачам сприймати матеріал. Традиційно роб�
лять репетицію з керівником або вдома. Слухачі під час репетиції
допомагають вибрати потрібний темп та інтонацію. Закінчують
доповідь словами «Доповідь закінчено. Дякую за увагу».

Підготовка мультимедійної презентації також має свої пра�
вила. На першому слайді зверху вниз вказують назву установи,
де робота виконана, далі вказуються тема роботи, прізвище ав�
тора, дата і місце, де презентація відбувається. Порядок наступ�
них слайдів узгоджується із текстом доповіді. Важливо правиль�
но оформити слайди. Вони не повинні бути перевантажені мате�
ріалом, краще зробити кілька слайдів. Усі рисунки та текст по�
винні бути достатньо великими. Підбирають фон, на якому всі
значущі деталі слайда добре видно, слід уникати яскравих
кольорів і контрастних рисунків чи фотографій. Не рекоменду�
ється в презентації використовувати складні анімаційні ефекти.
Останній слайд презентації містить слова «Дякую за увагу!» та
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контакти доповідача. Також можна розмістити ілюстрацію, яка
стосується теми доповіді.

Тези доповіді – коротке викладення матеріалів досліджень.
Обсяг тез доповідей обмежений і становить від кількох сотень
слів до 2–3 сторінок тексту. Лише кілька речень тез присвяче�
но вступу та актуальності досліджень. Потім йдеться про кон�
кретні результати і висновки. У тезах не є обов’язковим поси�
лання на літературні джерела, додавання списку використаної
літератури.

Стендова доповідь, постер. У наш час популярними є стен�
дові доповіді (постерні сесії) на конференціях і різноманітні кон�
курси, куди приймаються роботи у формі постера (див. кольоро�
ву вкладку, фото 14). Підготувати постер часто складніше, ніж
написати текст доповіді і зробити презентацію. По�перше, потрі�
бно на постері розмістити всі структурні елементи, які є в допо�
віді: актуальність, мету та завдання теми і, звичайно, методику
й умови проведення досліджень та їх результати. Не забуваємо
про висновки і наукове та практичне значення роботи. У разі не�
обхідності на постері потрібно подати список публікацій за те�
мою досліджень та список використаних джерел. По�друге, усі
елементи мають бути чітко продуманими і розміщеними в логіч�
ній послідовності або за групами. При цьому текст має поясню�
вати, а не дублювати ілюстрації. По�третє, постер повинен міс�
тити відносно мало тексту, а більше ілюстрацій у формі таблиць,
графіків, рисунків, фотографій. По�четверте, задум автора має
бути зрозумілим без слів тому, хто знайомиться з постером.

Щоб цього досягти, слід пам’ятати, що головні й підрядні
структурні елементи виділяють шрифтом, більшим і дрібнішим
відповідно. Порядок розміщення матеріалів не обов’язково
позначати цифрами, достатньо пам’ятати, що постер читають
зверху вниз і зліва направо. Тому вступ, актуальність, мету і за�
вдання роботи розміщують у верхньому лівому куті відразу піс�
ля назви роботи. Поруч має бути і методика виконання роботи.
Відомості про автора (ініціали, прізвище та контакти) зазвичай
вказують справа внизу під назвою або в нижньому правому куті
постера. Виділити логічні елементи допоможуть малопомітні
лінії (краще прямі), відступи, виконання їх у різній кольоровій
гамі та інші прийоми.

Виготовляти постер можна по�різному, але робота починаєть�
ся із розробки детального плану. В умовах участі в постерних се�
сіях на конференціях, конкурсах вказуються їхні граничні роз�
міри. Саме на ці розміри і орієнтується, плануючи розміщення
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матеріалів у натуральну величину чи в масштабі 1 : 2 або 1 : 3. На
такому плані планують розміщення основних блоків, перелік
яких складають заздалегідь.

Найпростіший спосіб виготовлення постеру – наклеїти окремі
аркуші з текстом та ілюстраціями на потрібного розміру аркуші
паперу відповідно до плану. Цю роботу можна виконати безпосе�
редньо на місці, де постер буде демонструватися. Інший спосіб
полягає в тому, що постер готують за допомогою комп’ютера, в
одному із графічних редакторів. Тому певний час слід передба�
чити для ознайомлення з програмним середовищем. Готовий по�
стер роздруковують на широкоформатному принтері (плотері).
Такі послуги надають фірми, що спеціалізуються на випуску по�
ліграфічної продукції. Не важко велике зображення вже в домаш�
ніх умовах поділити на фрагменти і роздрукувати на окремих
стандартних аркушах. Такий спосіб друку використовують для
виготовлення чорнового зразка й остаточної перевірки роботи.

Якісно виконаний постер після демонстрації може слугувати
інформаційним стендом, а його зменшену копію можна викори�
стовувати в навчальному процесі.

Стаття – більша за обсягом, ніж тези доповіді, складається з
таких структурних елементів: вступу, методики та матеріалів до�
сліджень, результатів та їх обговорення, висновків. Матеріал у
разі потреби містить рисунки й таблиці. До статті додається спи�
сок використаної літератури, анотація на одній�двох іноземних
мовах. Статті публікуються в спеціалізованих журналах, які ви�
даються в науково�дослідних установах («Український ботаніч�
ний журнал», «Вісник зоології», «Заповідна справа в Україні»)
або збірниках праць на певну тематику.

Кожний науковий журнал має свою спеціалізацію. За опуб�
ліковані матеріали відповідальність несе редакційна колегія, до
складу якої входять компетентні фахівці в певній галузі науки.
Статті, які не відповідають тематиці журналу, відхиляються ре�
дакційною колегією. Існують традиції та правила оформлення
рукописів статей, які публікують для авторів у першому номері
журналу щороку. Є вони й на офіційних сайтах найбільш впли�
вових журналів. Перш ніж подавати свою статтю до наукового
журналу, слід ознайомитися з правилами для авторів і чітко до�
тримуватися їх при підготовці матеріалу.

Рукопис статті подають до редакції. Редакційна колегія роз�
глядає рукопис, передає на рецензування фахівцям. Рецензії та
відгуки фахівців є підставою для відхилення чи прийняття до
друку матеріалів. Часто рецензенти помічають певні недоліки, і
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редакція повертає рукопис автору на доопрацювання. Після ви�
правлення всіх недоліків до справи береться літературний реда�
ктор, який править текст, рисунки й таблиці. Наступним етапом
підготовки статті до публікації є узгодження правок з автором.
І лише після цього статтю буде опубліковано.

Стаття є способом оперативного викладення інформації,
незважаючи на те що від надходження матеріалу до редакції й
публікації статті може пройти від кількох місяців до двох років.
Статті містять найбільш оперативну наукову інформацію. А вже
з часом матеріал, викладений у кількох статтях, може стати
книгою.
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Справедливим є висловлювання вчених В.В. Налімова та Т.І. Го�
лікової у передмові до книги «Логічні основи планування експе�
рименту» (1981), які зазначали, що поки що нікому не вдалося
написати гарного «посібника» з планування експерименту...».
Це стосується й проведення польових досліджень.

При всьому різноманітті методів дослідницької роботи завдан�
ня планування полягає в тому, щоб за мінімальних обсягів спо�
стережень отримати досить повну інформацію про досліджува�
ний об’єкт чи явище. Остаточний план роботи складають після
знайомства з основними методами досліджень, що дозволяє уни�
кнути грубих помилок при проведенні досліджень, невиправда�
ного збільшення обсягу виконуваних робіт й оптимізувати тех�
нічне виконання дослідження. Помилки, які допускаються при
плануванні досліджень, важко виправити під час робіт. Уже на
етапі планування досліджень слід передбачити, як саме будуть
опрацьовуватися дані. Особливо це важливо для правильного
проведення статистичної обробки матеріалу.

На першому етапі планування досліджень потрібно чітко сфо�
рмулювати тему роботи, проаналізувати сучасний стан досліджу�
ваного питання, висунути робочу гіпотезу, розробити схему та
методику експерименту.

Складними і відповідальними є розробка схеми і методики
досліду, вибір польових і лабораторних спостережень.

Найважливішими вимогами до дослідів є такі.
Принцип єдиної логічної відміни – більш за все стосується

експериментів. Принцип полягає в тому, що дослідник змінює
лише той фактор, який вивчається. Решта факторів залишаєть�
ся незмінною. Якщо в досліді вивчають вплив температури на
ріст рослин, то в різних варіантах змінюється лише температу�
ра, а відносна вологість повітря залишається сталою. Коли ж
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проводять спостереження в природі, то виявляють дію комплек�
су факторів: погодних умов, часу доби, перебігу сукцесій.

Придатність умов для досліду. Перш ніж розпочати спосте�
реження, варто оцінити, наскільки умови і місце проведення
досліджень типові і наскільки відповідають завданням робо�
ти. Слід переконатися, чи достатня площа ділянки для одер�
жання достовірних результатів, відбору запланованого обсягу
вибірки. Зрозуміло, що без дотримання цих умов дослід не
дасть достовірних результатів. Це правило не потрібно зводи�
ти до абсолюту. Бувають випадки, коли в певній місцевості є
лише одне гніздо рідкісного птаха або всього кілька екземп�
лярів рідкісного виду. Проведені на таких об’єктах спостере�
ження мають особливу цінність й характеризують усю гене�
ральну сукупність.

Відтворення результатів досліджень. Повторюють певний
експеримент за аналогічною методикою і в ідентичних умовах,
щоб отримати результати, аналогічні тим, що були одержані в
попередньому такому досліді. Це важливо для перевірки досто�
вірності результатів. Виконуючи спостереження в природі, не�
можливо врахувати всі фактори, тому йдеться не про абсолютне
відтворення результатів. Вони можуть визнаватися достовірни�
ми, якщо підтверджується певна закономірність перебігу проце�
сів, зберігається порядок величин або співвідношення тощо. Ста�
тистично підтверджений результат може більш адекватно бути
порівняним з даним інших дослідників.

Ретельне ведення документації досліду. Записи потрібно про�
водити своєчасно (не варто сподіватися на пам’ять, а слід керу�
ватися принципом – «що не записано, те пропало»), з дотриман�
ням однотипності, записувати реальні факти, а не висновки. Це,
насамперед, стосується ведення первинної документації: польо�
вих щоденників, робочих зошитів, заповнених бланків спосте�
режень.

Необхідність обліку супутніх показників. Облік основних по�
казників дозволяє зробити висновки, а правильно сплановані су�
путні спостереження дозволяють пояснити результат. Наприклад,
у випадку із визначенням урожаю ягід чорниці в різних лісах
важливо враховувати погоду, проводити морфометричні спосте�
реження. Це дозволить встановити зв’язок між урожайністю ягід
і заморозками та пояснити, як сформувався більший урожай ягід.
Можливо, у певних умовах формується більше квіток, а в інших
вищою є зав’язуваність плодів. Може бути, і таке, що в одних умо�
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вах невеликі і рідко розташовані кущики дали такий самий уро�
жай, як і густі зарості великих кущиків в інших умовах.

Необхідність супроводження дослідів статистичними показ�
никами. Статистична обробка результатів дозволяє оцінити дос�
товірність отриманих даних, робити прогнози, виявляти законо�
мірності. На етапі планування досліджень передбачають взяття
вибірок, їх обсяг, визначаються із переліком та методикою вра�
ховуваних показників.

Перед початком досліджень потрібно скласти план робіт, який
містить такі частини:

1) підготовка дослідження;
2) обліки та спостереження;
3) обліки супутніх параметрів.

Підготовка дослідження починається зі знайомства із ме�
тодичною літературою і працями інших дослідників за темою ро�
боти. Це дозволяє визначитися з методикою та технікою прове�
дення власних спостережень, скласти перелік необхідного обла�
днання, реактивів, спорядження, розробити план роботи. Перед
спостереженнями в природі планують маршрути екскурсій, ви�
значають місця для спостережень на постійних ділянках. Спо�
стереження проводять відповідно фенологічним природним яви�
щам.

Техніка безпеки. На етапі планування досліджень врахову�
ються потенційні небезпечні фактори, проводяться необхідні
інструктажі з техніки безпеки. Маршрути запланованих екскур�
сій затверджуються в установленому порядку в навчальному за�
кладі. Про початок і тривалість екскурсії в природу ставлять до
відома керівництво навчального закладу.

Обліки та спостереження. Найбільш поширеною помилкою
молодих дослідників є бажання охопити якомога більшу кіль�
кість спостережень та обліків. Однак фізичні і технічні можли�
вості завжди обмежені, а кількість враховуваних параметрів на�
ближається до нескінченності. Тому обліки слід планувати, вра�
ховуючи важливість того чи іншого параметра для розуміння
досліджуваного фактора. Розмір вибірки зразків для отримання
кількісних даних також планують на основі варіабельності па�
раметрів. Для цього використовують формулу
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де t – значення критерію Стьюдента (для рівня значущості 95%
t = 1,96; для 99% – t = 2,58; 99,9% – t = 3,29);
v – коефіцієнт варіації (див. розділ 1.8);
е – допустима похибка у відсотках (найчастіше 1, 3 чи 5%).

Обліки супутніх параметрів. Супутніх параметрів також
можна виділити велику кількість. Визначити найбільш важливі
та доступні для спостережень допоможе вивчення літератури. На
особливу увагу заслуговує опис умов проведення досліджень, а
саме: характеристики погоди, фенології, біотичного та абіотич�
ного середовища (див. розділ 1.5).
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Ґрунт – це складне природне тіло, формування якого відбуваєть�
ся тривалий час. Унаслідок зміни рослинного покриву, рельєфу,
антропогенної дії ґрунт може набувати інших властивостей, змі�
нюється морфологія ґрунтового профілю. Зміни в ньому можна
простежити як візуально, так і за допомогою різних польових та
лабораторних методів.

Ґрунти досліджують географи, екологи, фахівці лісогосподар�
ської та сільськогосподарської галузей виробництва. Кожен  з цих
фахівців має свою мету і виконує різні завдання, проте первинні
дані для аналізу вони одержують на основі стандартного опису
ґрунтового розрізу.

Для оцінки умов формування ґрунтів виконуються польові
дослідження. Аналізуються природні умови й використовуєть�
ся профільний метод, сутність якого – в закладенні ґрунтового
розрізу й опису ґрунту. Щоб закласти ґрунтовий розріз та описа�
ти його, потрібно мати великий обсяг знань – як теоретичних,
так і практичних. У даному розділі наводяться основні принци�
пи вивчення морфології ґрунтів.

Мета роботи: навчити закладати ґрунтові розрізи та оволо�
діти навичками визначення ґрунту. Для цього необхідно: обрати
ділянку для закладання розрізу, зробити прив’язку щодо його
розташування, охарактеризувати розвиток рослинності, рельєф,
викопати розріз, описати основні морфологічні показники ґрун�
ту, занести отримані дані в польовий щоденник, відобразити про�
філь ґрунту у вигляді рисунка відповідного масштабу.

Обладнання та реактиви: лопата, ніж, рулетка, 10% соля�
на кислота в герметичному посуді (рис. 2.1.1), крапельниця, пі�
петка, індикаторний та фільтрувальний папір, фарфорова чаш�
ка, дистильована вода, лінійка, прості та кольорові олівці, клей,
ручка, фотоапарат, компас, аптечка.

2.1

Âèâ÷åííÿ òà îïèñ ́ ðóíòîâîãî ðîçð³çó
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Рис. 2.1.1. Посуд для визначення вмісту карбонатів кальцію,
гранулометричного складу та рН ґрунту:

1 – скляний посуд для кислоти; 2, 3 – крапельниці для додавання кислоти

в ґрунт; 4 – фарфорова чашка; 5 – індикаторний папір

1 2 3 4 5

Ïðèíöèïè çàêëàäàííÿ ́ ðóíòîâîãî ðîçð³çó

Вибір ділянки. Для проведення досліджень обирається типова
для місця досліджень ділянка для закладання розрізу. Вона не
повинна мати чіткі сліди людського втручання й розташовуєть�
ся подалі від будинків та доріг, де ґрунт буває переущільненим і
в нього потрапляють будівельне сміття та скло.

Обов’язково слід перевірити, чи немає поряд ліній електро�
передач, стовпчиків із написом «Не копати», оскільки поблизу
них проходять телефонні кабелі по ґрунту.

На вирівняних ділянках з певним характером рослинного
покриву розріз копають в їх центральних, найбільш типових
частинах. Якщо здійснюється комплексне обстеження, розрізи
бажано розташовувати в кожному окремому рослинному угру�
пованні. На схилах закладають серію розрізів у верхній, серед�
ній та нижніх частинах. Досліджуючи річкову долину, опис ґрун�
ту слід виконувати в усіх її генетичних елементах – у заплаві, на
терасі (терасах) і на вододілах. У лісових насадженнях розріз
закладають у міжряддях.

Закладання розрізу. Слід враховувати, що ширина розрізу має
бути 70–80 см, довжина 1,5–2 м. Спочатку на поверхні ґрунту окре�
слюють контури майбутнього розрізу. Визначається стінка ґрун�
тового розрізу, на якій буде здійснено опис ґрунту – потрібно вра�
хувати рух Сонця, щоб на момент виконання опису на неї не пада�
ла тінь від стінок. З протилежного боку роблять сходинки (перша
сходинка на глибині 30–40 см), їх добре ущільнюють і роблять
стійкими та комфортними для опускання в розріз.
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Далі починають копати. Важливо правильно організувати
складання вийнятого з ями ґрунту. Першим знімають верхній
шар. Його разом із дерниною чи лісовою підстилкою складають
окремо (наприклад, праворуч від розрізу). Дернину нарізають
невеликими прямокутниками товщиною близько 20 см. Наступ�
ний шар ґрунту укладається біля верхнього шару, але не на ньо�
го. Ґрунтотворна порода, вийнята з розрізу, також складається
окремо, але вже з протилежного боку розрізу.  Після того як опис
буде завершено, яму закопують, засипаючи ґрунт у зворотному
порядку.

При копанні розрізу доводиться перерізати корені рослин –
як трав’янистих, так і дерев’янистих.  А при виявленні в про�
філі чогось залізного й великого слід бути обережним, бо в ґрунті,
крім різних залізних включень, можна знайти й боєприпаси, які
залишилися з часів Другої світової війни. У такому надзвичай�
ному випадку копання потрібно зупинити й повідомити у місце�
вий підрозділ МНС.

Описаним способом викопується прикопка (до 60 см), або ґрун�
товий розріз (1,7–2,0 м) залежно від умов та мети досліджень. Стін�
ку ґрунтового розрізу добре зачищають. Корені рослин обрізують
на рівні стінки розрізу. Саму стінку оглядають і визначають межі
переходу кольорів або інших ознак за допомогою ножа. Після

Рис. 2.1.2. Поперечний вигляд ґрунтового розрізу

20
–4

0

70
–8

0

20–40

150–200

150–200



121

закріплення на стінці розрізу рулетки з нульовою позначкою на
рівні поверхні, можна переходити до наступного етапу – опису.

Õàðàêòåðèñòèêà ì³ñöÿ çàêëàäàííÿ ðîçð³çó òà îñîáëèâîñòåé
´ðóíòîâîãî ïðîô³ëþ

Для запису характеристик ґрунту рекомендується для перших
розрізів використовувати бланки (додаток 1), а з набуттям досві�
ду описи вже можна виконувати в польовому щоденнику. У блан�
ку спочатку вказують загальні відомості: № розрізу, дату, геог�
рафічні координати, найближчий населений пункт, приблизну
відстань і напрям до нього (за допомогою компасу), адміністра�
тивний район, область.

Далі описують характер рельєфу: оцінюють окомірно розта�
шування розрізу відносно підвищень чи понижень, відстань до
них, роблять прив’язку до будівель чи стовпів і т.ін.

При копанні розрізу на схилах записують експозицію, кру�
тизну в градусах, форму (випукла, увігнута чи пряма). Загалом,
оцінюючи рельєф і ґрунт, слід врахувати особливості негативних
(балка, яр, улоговина, видолинок, водорий, долина) та позитив�
них (курган, горб, пагорб, косогір, гряда, плато, плоскогір’я, гір�
ський хребет, нагір’я) форм рельєфу, їх походження та розвиток.
Для опису зональних типів ґрунту закладають розріз на водо�
дільних плато. Вододіл – лінія, що розділяє басейни суміжних
водойм (річок, озер та ін.) або басейнів підземних вод. Зазвичай
вододіли проходять по гірських хребтах або через найвищі точ�
ки певної місцевості. Також потрібно розрізняти елементи річ�
кової долини – русло, заплаву, корінні схили, борову терасу, од�
нолесову терасу та ін.

Наприклад, записи в польовому щоденнику можуть вигля�
дати так:

«Ðåëüºô ð³âíèííèé, óñêëàäíåíèé áåçñò³÷íèìè ïîíèæåííÿìè, ä³àìåòð
ÿêèõ ñòàíîâèòü 10–20 ì. Ðîçð³ç çàêëàäåíî â äíèù³ «áëþäöÿ» ãëèáèíîþ 1,5 ì
â³äíîñíî îñíîâíî¿ òåðèòîð³¿, çà 100 ì íà ï³âí³÷íèé ñõ³ä çíàõîäèòüñÿ ïîêèíó-
òà ôåðìà. Ðîçð³ç çàêëàäåíèé ó âåðõí³é òðåòèí³ ñõèëó ï³âí³÷íî-ñõ³äíî¿ åêñ-
ïîçèö³¿».

 «¥ðóíò îïèñàíèé ³ ñôîòîãðàôîâàíèé íà òåðèòîð³¿ çàïîâ³äíèêà «Àñêà-
í³ÿ-Íîâà» ×àïëèíñüêîãî ðàéîíó Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³. Ðîçð³ç çàêëàäåíèé íà
ïëîñêîìó ì³æïîäîâîìó âîäîä³ë³. Ö³ëèííèé êîâèëîâî-òèï÷àêîâèé ñòåï. Ïðî-
åêòèâíå ïîêðèòòÿ ´ðóíòó ðîñëèíàìè 100%».
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Детальний опис біотопу можна зробити, користуючись мате�
ріалом розділу 1.5.

Перш ніж безпосередньо описати ґрунтовий профіль, його ще
раз оглядають, виділяючи різні ознаки, важливі для розуміння
процесів, які в ньому відбуваються. Особливу увагу приділяють
включенням та новоутворенням. Включеннями називають різні
речовини, походження яких не пов’язане з ґрунтоутворенням.
До включень належать скло, папір, кістки, цегла, корені рослин,
лісова підстилка, уламки гірських порід та ін. Новоутворення –
це локальне скупчення в ґрунті речовин хімічного та біологічно�
го походження, наявність яких пов’язана з ґрунтотворним
процесом. Це копроліти, кротовини, кремнезем, сульфати та
карбонати кальцію й магнію, оксиди й гідроксиди феруму,
мангану та ін.

Ознаки заболоченості проявляються у вигляді глейового го�
ризонту, тобто основний горизонт набуває характерного кольору
в разі надмірної вологості. Він має сірий, сизий або оливковий
колір з включеннями заліза охристого, бурого кольору, часто є
чорні плями мангану. При висиханні глейовий ґрунт дуже щіль�
ний, при копанні він відкидається великими грудками, а якщо
підземні води залягають близько, то стає в’язким, що дозволяє
одразу скрутити кульку. Наявність оглеєння показує, що на да�
ний час ґрунт перезволожений або в минулому підлягав підтоп�
ленню підземними водами або внаслідок повені.

Про засоленість свідчить специфічна рослинність, а профіль
ґрунту має багато білих вкраплень. Легкорозчинні солі солоні –
NaCl, CaCl

2
, MgCl

2
, гіркі – Na

2
SO

4
, мають вигляд світлих та білу�

ватих нальотів та вицвітів, примазок, тонких кірочок, прожи�
лок, псевдоміцелію. Виділення гіпсу – CaSO

4 
· 2H

2
О – як світлі

нальоти та вицвіти, білі примазки та кірочки, кристали, двійни�
ки гіпсу, псевдоміцелій.

Вуглекисле вапно СаСО
3
 та MgCO

3 
може набувати вигляду

нальотів та вицвітів (пліснява), дендритів (мінеральний агрегат
(іноді кристал) деревоподібної форми), світлих примазок, плям,
кірочок, псевдоміцелію (нагадує міцелій грибів), білозірки (пля�
ми кулястої форми діаметром до 1–2 см з різко окресленими кра�
ями), дутиків – порожніх всередині кулястих скупчень карбона�
тів, журавчиків – щільних скупчень карбонатів кальцію та маг�
нію різної форми й розмірів, желваків та ін. Желваки – округлі
карбонатні стяжіння, утворені тваринами чи водоростями вна�
слідок росту організму, обволокування якогось уламка чи пере�
вертання його по днищу.
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Півтораокисли, сполуки мангану та фосфору Fe
2
O

3
, Аl

2
O

3
,

Мn
3
O

4
, FePO

4
, АlРO

4
 можуть виділятися як охристі нальоти та

вицвіти, іржаві плями, примазки, натьоки, язики та розводи,
бурі крапкові плями, бобовини, темно�бурі рудякові зерна, заліз�
няк, псевдофібри, ортштейни, отрзанди.

Псевдофібри – це тонкі (до 0,5–1,5 см, іноді до 5 см), переваж�
но горизонтальні (часто звивисті) щільні горизонти, іржавого
кольору, зони цементації піску оксидами заліза. Вони виника�
ють внаслідок винесення заліза вертикальним низхідним током
ґрунтової вологи. Здебільшого зустрічаються в зоні Полісся Укра�
їни та на борових терасах річок в легких (піщаних та супіщаних)
ґрунтах. Псевдофібри наявні в основному в неопідзолених або
слабкоопідзолених легких ґрунтах, що не підлягають ясному пе�
резволоженню та заболоченню.

Ортзанди – це сцементовані оксидами феруму (залізисті орт�
занди) чи гумусом (гумусові ортзанди) ущільнені ділянки піща�
них та супіщаних ґрунтів. Відрізняються від псевдофібр тим, що
представлені прошарками 1–3 см. Ортштейн – це рихлий, тем�
но�бурого кольору пісковик, що зустрічається місцями у верх�
ніх шарах ґрунту заливних лук та болотистих низин; це дуже
щільні зализисті плити.  Псевдофібри, ортзанди та ортштейни
мають гідрогенне походження.

Також у ґрунті можуть бути блакитні плями, язики та розвод�
дя, сизуваті прожилки, конкреції та бобовини (утворення куляс�
тої форми розміром від дрібного зерна до волоського горіха); це
виділення закисних сполук феруму  FeCO

3
, Fe

3
(PO

4
)

2
  8H

2
O. Зу�

стрічаються й залізо�манганцеві пунктуації – розкидані темно�
бурі або чорні цяточки на стінках розрізу. Сульфіди феруму на�
дають оглеєному ґрунту чорного забарвлення.

Кременекислота SiO
2 

виділяється як кремнеземиста присип�
ка у верхніх шарах ґрунту (елювіальний горизонт) або одразу під
підстилкою; зазвичай зустрічається в підзолистих та опідзоле�
них ґрунтах. Також може формувати білуваті прожилки та
плями.

Відбувається також накопичення органічних речовин, що ви�
глядають як затьоки і плівочки гумусових речовин, які вкрива�
ють часточки ґрунту або стінки шпарин з чорним колоїдним ла�
куванням.

Глибина та характер скипання від HCl. У польових умовах
кислота зберігається в герметичному посуді, при визначенні ви�
користовується крапельниця з піпеткою або з носиком, в які на�
ливається кислота, капається на ґрунт вниз по профілю,
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включаючи материнську породу. Скипання може бути відсутнім
(як, наприклад, у дерново�підзолистих піщаних ґрунтах), може
скипання початися одразу з верхнього горизонту, з більшої гли�
бини або тільки в материнській породі. Будуть скипати білі вап�
няні, крейдяні вкраплення, залишки молюсків і просто ґрунт без
визначних плям, але це буде означати, що він містить карбонат
кальцію в значній кількості (наприклад, скипає лесоподібний
суглинок бурого кольору, але він містить 7–15% СаСО

3
). До що�

денника записують глибину, з якої починається скипання (або вже
з верхнього горизонту проявляється), та його характер (сильне,
середнє та слабке).

Рівень підземних вод оцінюється за наявними довідковими
даними геологічної будови місцевості, для низинних болотних
та торфових ґрунтів оцінюється в польових умовах.

Материнська порода – це порода, на якій утворився ґрунт.
У зоні Полісся панують відклади льодовикового походження (мо�
ренні суглинки, воднольодовикові (флювіогляціальні) піски та
супіски. У зоні Лісостепу та Степу панують лес та лесоподібні
суглинки коричневого кольору, пилуватої однорідної структури,
що, як правило, скипає від кислоти. В усіх зонах є алювіальні
відклади – річкові відклади, які утворилися з піщаних, супіща�
них та глинистих наносів, органічних відкладень. Багато в Укра�
їні й озерних відкладів – пісок, глина, мергель та інші породи. У
геології виділено такий континентальний тип відкладів, як елю�
вій; це гірська порода, яка внаслідок дії зовнішних факторів ста�
ла крихкою і залишилася на місці свого утворення. Елювій є в
усіх зонах України, у гірських районах його називають колюві�
єм, оскільки часто піддається силам тяжіння. Коли на елювій
діє атмосферна вода і він переноситься схилами, то в рівнинних
районах його називають делювій, у гірських – пролювій. Усі
гірські відклади та ґрунти мають велику кількість каміння. Від�
клади гірських річок відрізняються від рівнинних тим, що ма�
ють валуни, гальку та гравій. Часто в ґрунтах чи породах, що
підлягали дії льодовикових вод, знаходять обкочені агрегати теж
у вигляді валунів, гальки та гравію. Серед пісків часто находять
кремінь.

Підстилаюча порода – це порода, яка знаходиться під мате�
ринською. Наприклад, при копанні на нижній третині схилу
правого корінного берега річки Псла ми знаходимо, що ґрунт
сформувався на лесоподібному суглинку, його профіль невелич�
кий (до 72 см), бо працює інтенсивна ерозія. Чистий суглинок
має потужність близько 30 см і далі йде жовтий пісок. Цей пісок



125

річкового походження, пояснюється таке нашарування тим, що
рівень води в річці дуже знизився й далі відбулося накопичення
іншого осадового матеріалу.

Âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ âëàñòèâîñòåé ́ ðóíòó

Після того як розріз викопаний, подальша робота виконується
за таким планом:

� виділення ґрунтових горизонтів;
� визначення гранулометричного складу та структури;
� виявлення включень і новоутворень;
� визначення типу ґрунту;
� заповнення бланку опису ґрунтового профілю.

Ґрунтовий горизонт – це один із кількох неоднорідних ша�
рів ґрунту, складових ґрунтового профілю, які і розрізняються
між собою за морфологічними ознаками, складом і властивостя�
ми. Загалом ґрунтовим профілем називається сукупність ґрун�
тових горизонтів, об’єднаних єдиним процесом ґрунтоутворен�
ня. Будова ґрунтового профілю визначається морфологічними
ознаками окремих горизонтів, які закономірно переходять один
в інший. До морфологічних ознак горизонтів відносять колір, во�
логість, щільність, гранулометричний склад, структуру, вклю�
чення, новоутворення.

За поєднанням та інтенсивністю забарвлення розрізняють
чотири колірні ряди ґрунтів: перший, у якому змішані чорний і
білий кольори, називають сірим, до нього входять чорний, тем�
но�сірий, білястий і білий кольори; другий, де змішані чорний і
жовтий кольори, називають бурим, до нього входять чорний, те�
мно�бурий, бурий, світло�бурий і жовтий кольори; третій, у яко�
му змішані чорний і червоний кольори, називають каштановим,
до нього входять чорний, темно�каштановий, каштановий, світ�
ло�каштановий, коричневий і червоний кольори; четвертий, де
змішані червоний і білий кольори, називають жовтим, до нього
входять червоний, помаранчевий, жовтий, світло�жовтий і білий
кольори. Крім того, виділяють палевий колір як суміш світло�
бурого і білого.

При описі горизонтів у першу чергу використовують наведені
кольори ґрунтів. Однак дуже часто охарактеризувати колір од�
ним словом не можна, і тоді використовують поєднання з двох
слів, причому на перше місце ставлять відтінок, а на друге – ос�
новний колір, наприклад, червоно�бурий, темно�сірий. При описі
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зустрічаються й оригінальні кольори горизонтів, наприклад бла�
китні, сизі, зеленуваті (у глейових горизонтах).

Колір ґрунту, особливо при польовому описі, може змінюва�
тися залежно від освітленості стінки розрізу, часу доби, вологості.
Наприклад, колір вологого ґрунту темніший, ніж сухого. Для
відображення основного кольору сухого ґрунту в бланку ґрунто�
вого опису роблять замальовку вологого ґрунту, а деталі під�
мальовують кольоровими олівцями.

Описуючи ґрунтовий профіль, звертають увагу на вологість
та щільність. Ґрунт за вологістю поділяється на мокрий, воло�
гий, сирий, свіжий та сухий. Грудочка мокрого піщаного ґрун�
ту розпливається на долоні, сирого – при стисканні в руці збе�
рігає надану форму, а вода змочує руку та сочиться між паль�
цями.

Вологий піщаний ґрунт дуже холодить руку, сильно зволо�
жує фільтрувальний папір, а якщо зім’яти в долоні – не зберігає
наданої форми.

Свіжий піщаний ґрунт розсипається на піщинки та неміцні
грудочки, холодить руку. Сухий піщаний ґрунт розсипається на
піщинки, але не холодить руку.

Сирий глинистий та суглинистий ґрунт у руці можна зім’яти
та ліпити з нього, вода при цьому змочує руку, але не сочиться.
Вологий ґрунт дуже холодить руку, трохи зволожує фільтруваль�
ний папір, при підсиханні помітно світлішає і зберігає форму,
надану при зминанні в кулаку. Свіжий суглинистий та глинис�
тий ґрунт розсипається на дрібні грудочки та холодить руку.

Загалом, через піщаний ґрунт вода просочується швидко, а
шар щільної глини не пропускає воду.

За щільністю ґрунти поділяють на пухкі (ніж заглиблюється
в масу ґрунту без зусиль, ґрунт копається легко); ущільнені (ніж
входить на всю довжину леза (15–20 см) з помітним зусиллям);
щільні (у ґрунт лезо ножа входить тільки на 5–6 см); дуже щільні
або злиті (копати розріз лопатою важко або неможливо, доводить�
ся використовувати лом); розсипчасті (при скиданні з лопати маса
ґрунту легко розпадається на структурні агрегати – характерно
для піщаних та супіщаних ґрунтів).

Гранулометричний склад ґрунту – це часточки ґрунту різ�
ного розміру (мулу, піщинок, гравію) і їх співвідношення. Роз�
різняють камінці (часточки більше 3 мм), гравій (1–3 мм), пісок
(0,01–1 мм) і глину (менше 0,01 мм). Якщо в ґрунті глини від 20
до 60%, то ґрунт називають суглинковим, якщо від 10 до 20% –
супіщаним.
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У лабораторних умовах гранулометричний склад ґрунту вста�
новлюють, просіваючи зразок через колонку сит з різним діаме�
тром отворів. Щоб визначити гранулометричний склад ґрунтів у
польових умовах, використовують метод скачування кульки та
шнура. Для цього беруть невелику кількість ґрунту, замішують
його з водою до стану крутого тіста. Скачують кульку і, якщо
вона утворилася, розкачують у шнур товщиною близько 3 мм.
Шнур згортають у кільце і за станом кільця оцінюють ґрунт.
Схематично це наведено в табл. 2.1.1.

Таблиця 2.1.1. Визначення гранулометричного складу ґрунту методом
скачування кульки та шнура

Çàãàëüíèé âèãëÿä ´ðóíòó ïðè âèêîðèñòàíí³ 
ìåòîäó ñêà÷óâàííÿ êóëüêè òà øíóðà 

Ãðàíóëî-
ìåòðè÷íèé ñêëàä 

Ñòàí òà ôîðìà 
êóëüêè ³ ê³ëüöÿ 

 

Ï³ùàíèé Êóëüêà ³ øíóð íå 
ñêà÷óþòüñÿ 

 

Ñóï³ñîê, 
ãëèíèñòèé ï³ñîê 

Êóëüêà 
ñêà÷óºòüñÿ, øíóð 
íå óòâîðþºòüñÿ 

 

Ñóãëèíîê ëåãêèé Óòâîðþºòüñÿ 
øíóð, àëå 

ðîçïàäàºòüñÿ íà 
öèë³íäðèêè 

 

Ñóãëèíîê 
ñåðåäí³é 

Шíóð 
óòâîðþºòüñÿ 

äîáðå, àëå ïðè 
çãîðòàíí³ â 

ê³ëüöå 
ðîçëàìóºòüñÿ 

 

Ñóãëèíîê âàæêèé Шíóð 
çãîðòàºòüñÿ â 
ê³ëüöå, àëå íà 
ïåðèôåð³¿ éîãî 

òð³ùèíè 

 

Ãëèíà Шíóð 
çãîðòàºòüñÿ â 

ê³ëüöå áåç òð³ùèí 
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Метод скачування кульки та шнура дозволяє розрізнити  пі�
щаний, супіщаний, легкосуглинковий, середньосуглинковий,
важкосуглинковий, глинистий ґрунти, а вже в лабораторних
умовах виділяють ґрунти легко�, середньо� та важкоглинисті.

При копанні ґрунтового розрізу ґрунт розсипається на окремі
агрегати, які в ґрунтознавстві називають структурою. Ці агре�
гати оцінюють за їх формою, оскільки цей показник є діагностич�
ним для того чи іншого горизонту. Розрізняють три типи струк�
тури: кубоподібна, плитчаста та призмоподібна. На рис. 2.1.3
наведені основні типи, але в науковій літературі вони ще поділя�
ються на різні роди та види.

Кубоподібна структура – це агрегати ґрунту, у яких добре
розвинуті три вісі. Поділяється на такі основні різновиди: зер�
нисту, грудочкувату та горіхувату. Характерна здебільшого для
гумусових та перехідних горизонтів чорноземних ґрунтів.

Плитчаста структура – агрегати, у яких більше розвинута
горизонтальна вісь, поділяються на такі види: плитчаста, луску�
вата, листувата. Характерна для елювіальних горизонтів сірих
опідзолених, дерново�підзолистих та солонцюватих ґрунтів.

Призмоподібна структура – агрегати, у яких більше роз�
винута вертикальна вісь. Види: призмоподібна, стовпчаста. Ха�
рактерна для ілювіальних горизонтів сірих опідзолених, дерно�
во�підзолистих та солонцюватих ґрунтів.

Однак у природі часто структура змішана, наприклад, грудоч�
кувато�зерниста або горіхувато�призмоподібна. Ґрунт також
може бути безструктурний; в Україні це в основному піщані ґрун�
ти. Структурність ґрунту – це здатність ґрунту розпадатися на
окремі агрегати.

Рис. 2.1.3. Основні типи ґрунтової структури:

а – призмоподібна; б – стовпчаста; в – горіхувата; г – грудочкувата;

д – плитчаста; е – зерниста.

à á â ã ä å



129

У верхніх шарах ґрунту можна побачити маленькі дірочки
діаметром від 1 мм до 1 см, що говорить про діяльність черв’я�
ків, мурах. Якщо це ходи черв’яків, біля них можна побачити
продукти їхньої життєдіяльності, які дістали назву копролітів
(маленькі округлі кульки зазвичай 2–4 мм). Також можуть зу�
стрічатися більші за розміром отвори з ходами вовчків. По про�
філю (як у верхніх горизонтах, так і в нижніх) часто спостеріга�
ються ходи кротів та сліпаків – так звані «кротовини». Вони за�
сипані ґрунтом чи породою, що відбулося при русі цих тварин.
Їх добре видно на основному фоні. Ходи мають округлу або витя�
гнуту форму.

Перехід одного горизонту до іншого в різних ґрунтах відбу�
вається по�різному. Різниця між горизонтами встановлюється за
зміною кольору, структури та гранулометричного складу ґрун�
ту, новоутвореннями та складенням. Види переходу горизонтів
за виразністю бувають такі: різкий – якщо смуга зміни одного
забарвлення іншим становить менше 2 см, ясний – 2–5 см, пос�
туповий – більше 5 см (рис. 2.1.3). За формою межі переходів
також відрізняються (рис. 2.1.4).

Характер переходу свідчить про особливості ґрунтотворного
процесу.

У ґрунтах України найчастіше виділяються такі ґрунтові го�
ризонти:

Н, h – гумусовий горизонт, що має темно�сірий або чорний колір,
верхній шар ґрунту для чорноземних та опідзолених ґрунтів.

Рис. 2.1.4. Перехід між горизонтами за виразністю та формою:

І. За виразністю: а – різкий; б – ясний; в – поступовий. ІІ. За формою:

г – рівний; д – хвилястий; ж – кишенеподібний; з – язикоподібний; к – розмитий
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Р, p – материнська (ґрунтотворна) порода, тобто порода, на якій
утворився ґрунт – його основа.

Е, e – елювіальний горизонт, світло�сірого кольору, часто пилу�
ватий або має велике включення кварцевих зерен, іноді плит�
частої структури, притаманний для ґрунтів під лісовим
покривом.

І, i – ілювіальний горизонт, бурого, коричневого кольору, ущіль�
нений, часто при копанні сухого горизонту розтріскується по
вертикалі – має призмоподібну або стовпчасту, горіхувату
структуру. Розміщується, як правило, під елювіальним гори�
зонтом.

Т, t – торфовий горизонт; зустрічається в болотах та торфовищах,
складається з рослинних решток, дуже легкий, пористий, тем�
но�коричневого кольору.

Gl, gl – глейовий горизонт; з’являється ця позначка поряд з основ�
ним горизонтом (окремо не ставиться), наприклад НGl, Нpgl і
показує, що на даний час ґрунт перезволожений або в минулому
підлягав підтопленню підземними водами або внаслідок повені.

D – підстилаюча порода.

Розрізняють також і допоміжні індекси, які йдуть після ос�
новної великої літери індексу. Вони характеризують новоутво�
рення:

k – наявність карбонатів (СаСО
3
); візуально виглядають як білі

плями – білозірки, псевдоміцелій (нагадує міцелій гриба), при�
мазки та потоки, про що йшлося вище.

s – наявність у ґрунті легкорозчинних солей; у польових умовах
важко визначити, що це за солі, але на відміну від карбонатів
кальцію вони не скипають;

c – надмірна кількість соди – карбонату натрію, її панування над
всіма легкорозчинними солями встановлюють тільки в лабо�
раторних умовах у спеціалізованих установах.

У гірських ґрунтах виділяють метаморфізовані горизонти і
додають до основних індексів латинську літеру m (наприклад Н

m
).

Іноді можна побачити в літературі позначку H
o
, що означає

верхній шар – лісову підстилку (гілки, листя, хвоя) або степову
підстилку (відмерла надземна частина трав).

Верхній шар, який дуже переплетений корінням трав, часто
позначають H

d
. Тому, якщо копаємо розріз, де буде багато трави

і у верхньому горизонті грудочки не будуть добре відділятися від
коренів трав, то це буде дерновий горизонт, його часто назива�
ють дернина. Таке зустрічаються на луках, цілині в заповідних
зонах і в цьому горизонті буде максимальна кількість гумусу,
дощових черв’яків, інших ґрунтових тварин.



131

Велика літера є основною, маленька ж ставиться після неї і
показує ослаблення процесу або зміну кольору. Перші літери
індексів завжди великі. Один горизонт може мати від одного до
трьох індексів. Наприклад НЕ – гумусово�елювіальний горизонт.
Може бути й інший варіант – НЕgl, тоді додається до вже вказа�
ної назви слово «оглеєний».

Îïèñ ́ ðóíòîâîãî ïðîô³ëþ

Знаючи всі особливості визначення властивостей ґрунтів, опи�
сують  профіль ґрунту. Найкраще це робити на спеціальному
бланку (додаток 1).

У польових умовах в записах рисують профіль ґрунту олів�
цем або ручкою, приблизно зберігаючи масштаб щодо потужності
горизонтів за допомогою лінійки. Можна зробити штучні про�
філі, використовуючи клей. Наприклад, взятий ґрунт з верхнього
горизонту змішується з клеєм і наноситься на папір. Наступний
горизонт теж замішується і розташовується знизу і т.д., вклю�
чаючи материнську породу, враховуючи масштаб щодо потуж�
ності горизонтів. Також можна малювати кольоровими олівця�
ми. Використовують і фотоапарат для подальшого ілюструван�
ня наукової роботи. При цьому бажано сфотографувати рельєф і
проективне покриття, профіль ґрунту обов’язково із рулеткою,
щоб було добре видно цифри.

Межі переходів між горизонтами окреслюються ножем для
кращого фіксування потужності горизонту. Далі оформлюємо
таблицю з описом ґрунтового профілю.

Описуючи перший горизонт, присвоюємо йому індекс або
індекси, потужність ґрунтового горизонту виражають у санти�
метрах і визначають як відстань між сусідніми горизонтами;
використовуємо рулетку, закріплюючи її зверху. Далі описують
морфологічні ознаки (можна користуватися додатком 1).

Потужність і склад лісової або степової підстилки визнача�
ють окомірно.

Після визначення потужності, вивчають колір горизонту.
Часто ґрунти мають неоднорідне забарвлення. Наприклад гуму�
совий горизонт у чорноземі типовому поступово переходить у
материнську породу. Десь з глибини 40–45 см починає з’являти�
ся бурий або палевий відтінок, але домінує темно�сірий колір,
тоді до основного індексу додається другий, наприклад Нр, що
пояснює це як гумусовий горизонт, перехідний до материнської
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породи. Глибше палевого кольору стає більше, і він починає пе�
реважати в горизонті – ставимо Рh, тобто перша літера – це пере�
важаючий колір і процес, друга літера пояснює, що в ґрунті є
гумус, але його мало в породі. Характер переходу наведений на
рис. 2.1.3 і 2.1.4. Нерідко зазначається ступінь гумусованості
окомірно: темно�сірий – гумусований, сірий або палевий, але із
включеннями гумусу – слабкогумусований, безгумусний – ма�
теринська порода або елювіальні чи ілювіальні чисті горизонти.

Визначаємо гранулометричний склад в усіх горизонтах ґрун�
ту, оскільки він може дещо змінюватися з глибиною, використо�
вуємо методи скачування кульки та шнура, робимо запис у таб�
лиці. Дивимося на агрегати ґрунту, на які він розпадається, при�
близно визначаємо структуру, складення.

При визначенні вологості намагаємося скачати кульку, зім’я�
ти грудку землі, робимо відповідний запис. Горизонт також оці�
нюється на наявність оглеєння, що відбивається як на кольорі,
так і на структурі та вологості. Цю характеристику можна запи�
сати в колонці «Новоутворення» (про що йшлося вище) і додати
в «Примітку» особливості.

Наявність карбонатів перевіряють шляхом додавання со�
ляної кислоти по всьому профілю ґрунту до материнської поро�
ди, описують характер їх виділення. Наявність легкорозчин&
них солей визначається тільки окомірно, в основному буде ви�
глядати білими вкрапленнями в ґрунті.

Вказується переритість кротовинами, наявність ходів черв’я�
ків, інших тварин, коренів дерев чи трав, причому в одному го�
ризонті їх може бути багато, в іншому менше чи взагалі не спо�
стерігатися, тому це також важливі ознаки для оцінки ґрунто�
твірного процесу.

Якщо в ґрунті є уламки порід, то про них обов’язково роб�
лять запис у колонці з включеннями, вказують обкочені чи
необкочені, можливо, відома назва (граніт, кварцит і та. ін.), а
якщо ні – то уламки потрібно взяти для з’ясування назви з собою.

Наводимо приклад опису ґрунтового профілю (рис. 2.1.5).
Умовні позначення:

Íî – 0–2 ñì – ë³ñîâà ï³äñòèëêà.
ÍÅ 2–22 ñì – ãóìóñîâî-åëþâ³àëüíèé, ñ³ðèé, ó âåðõí³é ÷àñòèí³ â³äì³÷àºòü-

ñÿ áîðîøíèñòà ïðèñèïêà êðåìíåçåìó, äî 4 ñì ãóñòî ïðîíèçàíèé äð³áíèìè
êîðåíÿìè òðàâ’ÿíèñòî¿ ðîñëèííîñò³, ñëàáêîãóìóñîâàíèé, ëåãêîñóãëèíèñòèé,
ïëèò÷àñòèé, ñâ³æèé, ðîçñèï÷àñòèé. Ïåðåõ³ä ð³âíèé, ÿñíèé.

Å 22(21)–35(39) ñì – åëþâ³àëüíèé, ñâ³òëî-ñ³ðèé, áåçãóìóñíèé, ìàéæå
ïîâí³ñòþ â³äìèòèé â³ä ãëèíèñòèõ ÷àñòèíîê, ñâ³æèé, ñóï³ùàíèé, íåì³öíî ïëèò-
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Рис. 2.1.5. Схематичний профіль дерново�середньопідзолистого
легкосуглинистого ґрунту на морені
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÷àñòèé, ðèõëèé, ó íèæí³é ÷àñòèí³ çóñòð³÷àþòüñÿ ³ðæàâ³ ïëÿìè ñåçîííîãî îã-
ëåºííÿ; ïåðåõ³ä ÿñíèé, õâèëÿñòèé.

²Å – 36(40)–50 ñì – ³ëþâ³àëüíî-åëþâ³àëüíèé, ñ³ðóâàòî-÷åðâîíî-áóðèé,
ñâ³æèé, ëåãêîñóãëèíêîâèé, ïëèò÷àñòî-ïðèçìàòè÷íèé, ù³ëüíèé ïî ïîðàõ òà
ãðàíÿõ ñòðóêòóðíèõ àãðåãàò³â, áàãàòî íàòüîê³â êîëî¿ä³â òà ïðèñèïêè SiO2, çó-
ñòð³÷àþòüñÿ ïîîäèíîêî êîðåí³ äåðåâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí. Ïåðåõ³ä ïîñòóïîâèé,
õâèëÿñòèé.

²(å) 51(57)–70(75) ñì – ³ëþâ³àëüíèé ñëàáêîåëþâ³àëüíèé, ÷åðâîíî-áó-
ðèé ç á³ëóâàòèìè òà ñ³ðèìè ïëÿìàìè, ñâ³æèé, íåîäíîð³äíèé çà ñêëàäîì ³
ñòðóêòóðîþ: ÷åðâîíî-áóð³, ù³ëüí³, ñóãëèíêîâ³ øàðè ïåðåìåæàþòüñÿ ç á³ëó-
âàòèìè ïëèò÷àñòèìè, â³äìèòèìè â³ä ãëèíèñòèõ ÷àñòèíîê øàðàìè, êðîòîâè-
íè; ïåðåõ³ä ð³çêèé, õâèëÿñòèé.

² 71(76)–100(102) ñì – ³ëþâ³àëüíèé, ÷åðâîíî-áóðèé, ëåãêîñóãëèíêîâèé,
ïðèçìàòè÷íèé, ù³ëüíèé, â’ÿçêèé, ãðàí³ ñòðóêòóðíèõ àãðåãàò³â ïîêðèò³ êîëî¿ä-
íèì ëàêóâàííÿì, çóñòð³÷àþòüñÿ óëàìêè ãðàí³òó, âàëóíè, ë³íçè îçàë³çíåíèõ
ãðàâ³éíèõ ï³ñê³â; çóñòð³÷àþòüñÿ êðîòîâèíè; ïåðåõ³ä ïîñòóïîâèé, ð³âíèé.

²ð 101(103)–130(135) ñì – ³ëþâ³àëüíèé ëåãêèé ñóãëèíîê, ÷åðâîíî-áóðèé,
âîëîãèé, ãðóäî÷êóâàòèé, ïîðèñòèé, ãðàí³ ñòðóêòóðíèõ àãðåãàò³â òà ñò³íêè ïîð
âêðèò³ êîëî¿äíèì ëàêóâàííÿì, ù³ëüíèé, â’ÿçêèé, ïåðåõ³ä ÿñíèé, õâèëÿñòèé.

Ð – ìàòåðèíñüêà ïîðîäà – æîâòî-áóðà ìîðåíà, ù³ëüíà ç³ çíà÷íîþ
ê³ëüê³ñòþ ë³íç ãðàâ³éíèõ ï³ñê³â, óëàìê³â ãðàí³òó, âàëóí³â.
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Íàçâà ´ðóíòó – äåðíîâî-ñåðåäíüîï³äçîëèñòèé ëåãêîñóãëèíèñòèé ´ðóíò
íà ìîðåí³.

Щоб правильно визначити тип ґрунту, потрібно після опису
горизонтів скористатися фотографіями в атласі або визначнику
ґрунтів (Атлас, 1979). Закріпити твердження про характер ґру�
нту потрібно, використовуючи посібники з ґрунтознавства. На
перше місце ставиться тип ґрунту (дерново�підзолистий, як у при�
кладі), далі вказується гранулометричний склад, материнська
порода. Проте згідно з існуючою класифікацією в назві ґрунту
можуть бути вказані і підтипи, і роди, і види, розряди і підроз�
ряди, які поділяються за низкою характерних ознак
(Ґрунтознавство, 2005; Назаренко, 2003; Практикум, 2009), і
назва ускладнюється, стає є більш точною.

Описуючи ґрунтовий профіль, важливо в польових умовах
визначити реакцію ґрунтового середовища за допомогою інди�
каторного паперу. Для цього необхідно взяти зразок ґрунту, зво�
ложити його водою (на долоні або у фарфоровому, скляному по�
суді) і прикласти індикаторний лакмусовий папір до ґрунту.
Зміна кольору індикатора на синій означає лужність ґрунту (рН
вище 7); зеленкуватий колір – кислотність ґрунту близька до
нейтральної (6,5–7); жовтий колір – слабкокислий ґрунт (6,5–
5); рожевий колір – ознака середньої кислотності ґрунту (5–3);
червоний колір говорить про підвищену кислотність ґрунту (1–
3). У лабораторних умовах використовується спеціальний при�
лад для вимірювання кислотності ґрунту – потенціометр, або рН�
метр. Цей показник дозволить більш точно визначити ґрунт або
характер його використання. Підзолисті ґрунти мають підвище�
ну кислотність, чорноземи Лісостепу – слабокислі та нейтральні
(іноді середньокислі через негативну дію людини), чорноземи
Степу каштанові, солонцюваті – нейтральні та різного ступеня
лужності.

Зазвичай порівняльна оцінка ґрунтів у науково�дослідних
роботах школярів здійснюється саме за потужністю горизонтів
ґрунтів, їх будовою, кольором та складом, переходами, новоутво�
реннями, рН. Порівнюються умови, у яких формувався ґрунт,
певна рослинність, що там поселилася, тобто при описі ґрунту
задіяно багато факторів.
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Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Порівняльна характеристика ґрунтів схилів урочища.
Закладається серія ґрунтових розрізів на схилах різної екс�

позиції, крутизни на верхній, середній та нижній частинах. Ро�
биться порівняння й висновки щодо ступеня еродованості ґрун�
тів і характеру взаємозв’язку між характером ґрунту і рослин�
ного покриву.

2. Особливості будови ґрунтових профілів річкової долини.
У різних генетичних частинах ґрунтової долини (у заплаві,

на терасі та на плакорних ділянках) описують ґрунтові профілі.
Вони будуть відрізнятися за багатьма характеристиками і, зок�
рема, за гранулометричним складом, що вказує на особливості
їх утворення. Аналізують відмінності ґрунтового профілю і роб�
лять висновки про особливості використання.
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Áëàíê äëÿ îïèñó ´ðóíòîâîãî ðîçð³çó

Äàòà «__» ________ 20__ ð.
Ðîçð³ç ¹ ___
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè øèðîòà _______;  äîâãîòà ________.
Ïðèâ’ÿçêà ðîçð³çó ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Îáëàñòü _____________________. Ðàéîí _______________________________

Ì³ñòî (ñåëèùå) _____________________________________________________

Çåìëåâëàñíèê (çåìëåêîðèñòóâà÷) __________________________________________
__________________________________________________________________

Çàãàëüíèé õàðàêòåð ðåëüºôó ____________________________________________

Ïîëîæåííÿ ðîçð³çó â³äíîñíî ðåëüºôó òà éîãî åêñïîçèö³ÿ ______________________

Ðîñëèííèé ïîêðèâ (âèäè ðîñëèí, ïðîåêòèâíå ïîêðèòòÿ) _______________________

Îçíàêè çàáîëî÷åíîñò³, çàñîëåíîñò³ ÷è ³íø³ õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ _____________

Ãëèáèíà òà õàðàêòåð ñêèïàííÿ â³ä HCl ________________________________

Ð³âåíü ï³äçåìíèõ âîä ________________________________________________

Ìàòåðèíñüêà òà ï³äñòèëàþ÷à ïîðîäà _________________________________

Íàçâà ´ðóíòó _______________________________________________________
__________________________________________________________________

Äîäàòîê 1
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Лишайники – симбіотичні організми, що складаються з двох
компонентів: мікобіонта (гриба) та фотобіонта (водорості чи ціа�
нобактерії) (рис. 2.2.1). На відміну від вищих рослин лишайни�
ки отримують воду та необхідні поживні речовини шляхом аб�
сорбції з навколишнього середовища. Їх слані здатні до повного
висихання та швидкого відновлення при повторному зволоженні.
Завдяки таким фізіологічним особливостям ці організми є дуже
чутливими до змін навколишнього середовища, зумовлених ат�
мосферним забрудненням, змінами клімату чи порушенням ці�
лісності біотопів, у яких вони ростуть. Тому лишайники мають
широке практичне застосування як індикатори екологічної
цілісності лісових масивів або атмосферного забруднення. З іншо�
го боку, лишайники є важливими компонентами екосистем, зо�
крема наґрунтових та лісових угруповань. У наземних екосисте�
мах тундрових та високогірних регіонів ці організми часто пере�
важають у рослинному покриві не лише за видовим різноманіт�
тям, а й за біомасою.

Таке широке практичне застосування лишайників підкрес�
лює необхідність уміння розпізнавати їх у природі та визначати
в лабораторних умовах. Це дасть можливість використовувати
лишайники для біоіндикації екологічного стану як природних
біотопів, так і урбанізованих чи промислових територій.

Мета роботи: оволодіти навичками збору та визначення ви�
дів лишайників, а також методами ліхеноіндикації стану навко�
лишнього середовища. Для досягнення мети слід вирішити такі
завдання: 1) зібрати польовий матеріал лишайників; 2) провес�
ти опис епіфітного лишайникового угруповання; 3) визначити

2.2

Îáë³ê âèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ
ëèøàéíèê³â ç ìåòîþ ³íäèêàö³¿ ñòàíó

íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
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зібраний матеріал у лабораторних умовах; 4) розрахувати індекс
чистоти повітря за видовим складом та структурою лишайнико�
вого угруповання.

Обладнання: паперові конверти, ніж, ручна та штативна лупа
(з 15–20�кратним збільшенням), молоток, зубило, ручка, блан�
ки для описів епіфітних угруповань, польовий щоденник, філь�
трувальний папір, препарувальна голка, предметне та покривне
скло, лезо, мікроскоп (зі 100–400�кратним збільшенням), хімічні
реактиви: KOH – 10% водний розчин їдкого калію (у визначни�
ках позначають К), CaCl

2
O

2 
– насичений водний розчин кальцію

гіпохлорид (С), C
6
H

4
(NH

2
)

2
 – спиртовий розчин парафенілендіа�

міну1 (Р або Pd).

Ìåòîäèêà ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Збір лишайників. Для визначення видового різноманіття лишай�
ників певного біотопу (лісового масиву, міського парку, степової
ділянки, кам’янистих виходів тощо) ретельно обстежують наявні
субстрати, на яких можуть оселятися лишайники: кора дерев,
опалі гілки, мертва та гниюча деревина і пеньки, ґрунт, камін�
ня, штучні антропогенні субстрати (шифер, бетон тощо). За до�
помогою лупи виявляють дрібні cлані лишайників і намагають�

1 Будьте обережні: розчин дуже токсичний!

Рис. 2.2.1. Гетеромерна (А) та гомеомерна (Б) будова слані
лишайників:

а, г – коровий шар; б – водорості (фотобіонт); в – гіфи гриба (мікобіонта)

A Á

à

â

ã

á
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ся відібрати зразки з плодовими тілами, що значно полегшить їх
визначення в подальшому. Лишайники на корі дерев та мертвій
деревині збирають за допомогою ножа, а на камінні – молотка та
зубила. Накипні лишайники відбирають разом із частиною суб�
страту, на якому вони ростуть. Зібрані зразки обережно поміща�
ють в паперові конверти, а крихкі зразки перед цим замотують у
фільтрувальний папір. На конверті обов’язково зазначається то�
чне місцезнаходження лишайника (область, район, місто/село),
детальний опис біотопу (тип фітоценозу, умови освітлення та во�
логості тощо), субстрат, а також дата та прізвище колектора. За
цією інформацією пізніше в лабораторії виготовляють етикетки
і приклеюють їх до конвертів із зібраними зразками (рис. 2.2.2).
Польовий матеріал перед визначенням добре просушують на
відкритому повітрі в сухому приміщенні та проморожують з ме�
тою уникнення присутності безхребетних тварин (павуків, клі�
щів, тихоходок та ін.), які можуть пошкодити зібраний герба�
рій. Проморожування зразків лишайників слід проводити в мо�
розильній камері за температури –20 С протягом 3–5 днів.

Опис епіфітних угруповань лишайників з метою ліхеноінди�
кації. З метою ліхеноіндикації атмосферного забруднення міста

Рис. 2.2.2. Зразок оформлення етикетки
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(чи села) або окремого лісового масиву їх карту ділять на квадра�
ти, розмір яких залежить від площі обстежуваної території та
мети дослідження (зазвичай від 0,25 до 1 км2). У кожному квад�
раті закладають одну пробну ділянку, якій присвоюють номер
та позначають її на карті. На пробній ділянці по можливості від�
бирають 5–10 добре освітлених, окремо зростаючих дерев однієї,
бажано широколистяної, породи. Опис епіфітного лишайнико�
вого покриву проводять від основи стовбура дерева (20–30 см від
поверхні ґрунту) до рівня 1,5 м з того боку, де він найкраще роз�
винутий. При цьому реєструють видовий склад лишайників, ча�
стоту їх трапляння та проективне покриття, а також загальні ві�
домості щодо пробної ділянки. Усі дані заносять до спеціального
бланку (рис. 2.2.3). Проективне покриття лишайника – це спів�

Рис. 2.2.3. Бланк опису епіфітних лишайникових угруповань

¹ îïèñó _______ Äàòà ______________ Ï.².Á. äîñë³äíèêà ____________________

Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè _______________ Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ ___________
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (îáëàñòü, ðàéîí, ì³ñòî/ñåëî òà ³í.) _______________________
____________________________________________________________________
Äåòàëüíèé îïèñ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (âóë., ïàðê, åêîòîï, òèï ë³ñó òà ³í.) _________
____________________________________________________________________
Äåðåâíà ïîðîäà __________________ Ê³ëüê³ñòü îáñòåæåíèõ äåðåâ: 123456789 10
Â³äñòàíü äî àâòîäîð³ã òà ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â:

 ìåíøå 5 ì  â³ä 5 äî 10 ì  â³ä 10 äî 50 ì  á³ëüøå 50 ì
Æèòòºçäàòí³ñòü ñëàíåé ëèøàéíèê³â:

 ëèøå çäîðîâ³ ñëàí³  çäîðîâ³ òà ïîøêîäæåí³ ñëàí³  ïåðåâàæíî ïîøêîäæåí³ ñëàí³

×àñòîòà òðàïëÿííÿ êëàñ³â ïðîåêòèâíîãî ïîêðèòòÿ 
¹ Íàçâà âèäó 

äî 1% 1–20% 21–50% 51–100% 
1      
2      
3      
4      
...      
n      

Ïðèì³òêè __________________________________________________________
__________________________________________________________________
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відношення площі поверхні стовбура дерева, що вкрита сланню
лишайника, і загальною площею поверхні стовбура, виражене у
відсотках. Проективне покриття лишайника визначають візуа�
льно за чотирибальною шкалою: 1 клас – близько 1% поверхні
стовбура дерева вкрито сланню лишайника, 2 клас – слань ли�
шайника займає 1–20% поверхні стовбура, 3 клас – 21–50% і
4 клас – 51–100% поверхні стовбура. Частоту трапляння кожно�
го класу проективного покриття виду лишайника підраховують
окремо й заносять до відповідної колонки в бланк опису.

Âèçíà÷åííÿ ëèøàéíèê³â ó ëàáîðàòîðíèõ óìîâàõ

Для визначення видової належності зібраних зразків лишайни�
ків їх спочатку розглядають під бінокулярним стереомікроско�
пом. При цьому вивчають морфологічну будову сланей, наявність
і характер плодових тіл або структур вегетативного розмножен�
ня, перевіряють дію хімічних реактивів і роблять анатомічні зрі�
зи для подальшого їх вивчення під мікроскопом. Поперечні зрі�
зи сланей лишайника або їх плодових тіл (апотеціїв чи перитеці�
їв) роблять за допомогою леза. Найтонші зрізи за допомогою пре�
парувальної голки поміщають у краплю води на предметне скло,
накривають покривним склом і розглядають спочатку при мало�
му ( 100), а далі при великому збільшенні ( 400) мікроскопа.
На зрізах визначають форму, колір та розміри спор, внутрішню
будову апотеціїв, тип фотобіонту та ін.

Для визначення видової належності лишайників використо�
вують спеціальні ключі, наведені в серіях визначників «Флора
лишайників України», «Определитель лишайников СССР»,
«Определитель лишайников России» та ін. Останнім часом ви�
значення видів лишайників можна проводити за допомогою анг�
ломовних інтернет�ресурсів, зокрема спеціалізованих ліхеноло�
гічних веб�сторінок, що містять інтерактивні ключі, фотографії
видів лишайників, а іноді навіть їх описи та інформацію щодо
поширення та екології. Наприклад, British Lichens (http://
www.britishlichens.co.uk/pictureindex.html), The lichens and
lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France
(http://www.lichenology.info), Lichen determination keys available
on INTERNET (http://www.bgbm.fu�berlin.de/sipman/keys/) та
ін. При цьому слід пам’ятати, що більшість таких веб�сторінок є
регіональними, тобто містять інформацію про ліхенобіоти окре�
мих країн Європи, видове різноманіття яких часто відрізняється
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від українських територій. Сучасну назву видів лишайників мо�
жна перевірити за «Зведеним списком лишайників України (ста�
ном на 2010 рік)» (Окснер, 2010) або на веб�сторінці Index
Fungorum (http://www.indexfungorum.org/names/names.asp).
Перевірити правильність визначення виду лишайника можуть
фахівці з відділу ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім.
М.Г. Холодного НАН України (м. Київ, вул. Терещенківська, 2)
або інших наукових установ України.

Îáðîáêà îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â

Отримані результати про видовий склад лишайників досліджу�
ваної території, їхню життєву форму, субстратну приуроченість
і частоту трапляння заносять до таблиці (табл. 2.2.1). Частоту
трапляння виду лишайника визначають як відносну величину
за формулою

%,100ЧТ
2

1 
n

n

Таблиця 2.2.1. Форма для запису результатів обліку видового різнома�
ніття лишайників досліджуваної території

Âèä ×àñòîòà 
òðàïëÿííÿ, % 

Åêîëîã³÷íèé 
³íäåêñ, Qi 

Æèòòºâà 
ôîðìà 

Ñóáñòðàò 

Candelariella xanthostigma 
(Ach.) Lettau 

12,3 9,78 íàêèïíà äóá 

Cladonia arbuscula (Wallr.) 
Flot. 

56,7 – êóùèñòà ´ðóíò 

Dimerella pineti (Ach.) 
Vzda 

6,7 – íàêèïíà áåðåçà, 
ñîñíà 

Evernia prunastri (L.) Ach.  23,4 12,7 êóùèñòà äóá, êëåí 
Hypogymnia physodes (L.) 
Nyl.  

45,6 12,8 ëèñòóâàòà ñîñíà 

Parmelia sulcata Taylor  89,2 9,5 ëèñòóâàòà äóá, êëåí 
Ramalina farinacea (L.) Ach.  31,5 23,0 êóùèñòà â³ëüõà, 

ÿñåí 
Verrucaria muralis Ach. 2,4 – íàêèïíà áåòîí 
Xanthoria parietina (L.) Ach.  15,8 8,5 ëèñòóâàòà äóá, îñèêà 
...     
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де n
1
 – кількість пробних ділянок, де був виявлений даний вид;

n
2
 – загальна кількість досліджених ділянок.

Для оцінки стану атмосферного повітря певної території ме�
тодом ліхеноіндикації використовують спеціальні індекси
чистоти повітря (ІЧП), що вперше були запропоновані канадсь�
кими дослідниками Де Слувером та ЛеБланом у 1968 році
(LeBlanc & De Sloover, 1970). На сьогодні відомо більш ніж 90 та�
ких індексів. Одним із найпростіших є індекс видового різнома�
ніття лишайників (ІВР), що дорівнює загальній кількості всіх
видів епіфітних лишайників, зареєстрованих на пробній ділянці.
В Україні найчастіше застосовують модифікований ІЧП Де Слу�
вера та ЛеБлана (Димитрова, 2008). Підрахунок ІЧП або ІВР
можна проводити за допомогою комп’ютерної програми Microsoft
Excel, що значно спрощує та прискорює обробку результатів
(рис. 2.2.4). Для обчислення ІЧП спочатку необхідно встанови�
ти екологічний індекс виду лишайника для досліджуваної тери�
торії – Q

i
. Він дорівнює середній кількості видів лишайників, що

виявлені поряд з даним видом на всіх пробних ділянках. Напри�
клад, листуватий лишайник Xanthoria parietina в урочищі Убо�
рок був виявлений на шести пробних ділянках: 1, 5, 6, 7, 8 та 12.
Загальна кількість видів епіфітних лишайників на цих ділян�
ках становить 9, 7, 13, 7, 11 та 4 відповідно. Отже, екологічний
індекс Xanthoria parietina для дослідженої території становить:

.5,8
6

51

6

41171379
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Рис. 2.2.4. Вікно Microsoft Excel з результатами підрахунку ІЧП для
пробної ділянки 39 за показниками семи видів лишайників
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ІЧП
і
 окремого виду лишайника на даній пробній площі роз�

раховують за формулою

,
4321

10
ІЧП 4321

і 






 


m

bbbbQi

де Q
i
 – екологічний індекс виду;

n – кількість видів лишайників на пробній ділянці;
1, 2, 3, 4 – класи проективного покриття;
b

1
 – частота трапляння лишайника з проективним покриттям 1�го

класу;
b

2
 – частота трапляння лишайника з проективним покриттям 2�го

класу;
b

3
 – частота трапляння лишайника з проективним покриттям 3�го

класу;
b

4
 – частота трапляння лишайника з проективним покриттям 4�го

класу;
m – кількість класів проективного покриття виду лишайника на
пробній ділянці.

ІЧП пробної ділянки дорівнює сумі ІЧП
і
 всіх зареєстрованих

на ній видів лишайників:

ІЧП = ІЧП
1
 + ІЧП

2
 + ІЧП

3
 + ... + ІЧП

n
.

На основі отриманих значень ІЧП за шкалою (рис. 2.2.5) ви�
значають ліхеноіндикаційну зону кожної ділянки. Запропоно�
вана шкала має приблизний характер і залежно від території до�
сліджень та багатства ліхенобіоти може бути зміненою. Зони на�
носять на карту досліджуваної території, позначаючи квадрати
з близькими значенням ІЧП відповідними кольорами. Чим вище
значення ІЧП (або ІВР), тим чистішим є повітря досліджуваної
території.

Рис. 2.2.5. Орієнтовна шкала для визначення ліхеноіндикаційних зон
за ІЧП

Д³àïàçîí çíàчåíü ІЧП Л³хåíî³íäèêàц³éíà çîíà 
0–5 äóæå çàáðóäíåíà 
5–15 ñåðåäíüî çàáðóäíåíà 
15–20 ñëàáêî çàáðóäíåíà 
> 20 íåçàáðóäíåíà 
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Отримані результати ліхеноіндикаційного картування дослі�
джуваної території зазвичай подають у вигляді таблиці
(табл. 2.2.2) та карти з нанесеними ізотоксичними зонами (див.
кольорову вкладку, фото 1). Важливим аспектом таких дослі�
джень є порівняння отриманих ліхеноіндикаційних зон з розмі�
щенням основних джерел забруднення атмосферного повітря,
зокрема промислових підприємств та автомобільних доріг. Під
час аналізу таких факторів не слід, однак, нехтувати екологіч�
ними чинниками: нестачею світла, сухістю повітря, відсутністю
дерев чи їх незначним віком на пробній площі, дискретністю зе�
лених насаджень, що можуть значно вплинути на результати лі�
хеноіндикаційного картування незалежно від атмосферного
забруднення.

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Видове різноманіття лишайників урочища.
На території урочища ретельно обстежують усі наявні субстра�

ти, щоб якомога повніше зареєструвати лишайниковий покрив.
Зібрані зразки лишайників визначають у лабораторії. Отримані
результати можна подати у формі таблиці 2.2.1. Такі досліджен�
ня необхідні для повної інвентаризації видового різноманіття ли�
шайників на території України та обліку місцезростань рідкіс�
них видів.
2. Епіфітні лишайники різних біотопів околиць населеного

пункту.
Проводять реєстрацію видового різноманіття лишайників

різних біотопів (різні типи лісу, степові ділянки  і т.д.). На ос�
нові отриманих результатів порівнюють видовий склад

Таблиця 2.2.2. Форма для запису результатів ліхеноіндикаційного кар�
тування досліджуваної території за ІЧП

Çîíà 
çàáðóäíåííÿ 

Ä³àïàçîí 
çíà÷åíü ²×Ï 

Ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü 
âèä³â ëèøàéíèê³â 

Ê³ëüê³ñòü 
ïðîáíèõ 
ä³ëÿíîê 

²íäèêàòîðí³ 
âèäè 

ëèøàéíèê³â 
Äóæå 
çàáðóäíåíà     

Ñåðåäíüî 
çàáðóäíåíà     

Ñëàáêî 
çàáðóäíåíà     

Íåçàáðóäíåíà     
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лишайників різних біотопів та роблять висновок про те, які з них
є більш сприятливими для заселення лишайниками і з чим це
пов’язано. Такі дослідження дають уявлення про роль лишай�
ників у рослинних угрупованнях, а також дають можливість ви�
явити цінні біотопи, що сприяють збереженню лишайникового
різноманіття.
3. Оцінка стану атмосферного повітря міста (села) мето&

дом ліхеноіндикації.
Карту міста (села) поділяють на квадрати розміром 0,25 км2.

У кожному квадраті закладають пробну ділянку та проводять
опис епіфітного лишайникового покриву за наведеною вище ме�
тодикою. Розраховують ІЧП та визначають ліхеноіндикаційні
зони, на основі яких роблять загальний висновок про стан атмо�
сферного повітря на території міста (села). Така робота має важ�
ливе практичне значення і може бути першим етапом довготри�
валого моніторингу за станом атмосферного повітря на даній те�
риторії.
4. Полісубстратність лишайників з роду Cladonia в різних

біотопах.
У вибраних ландшафтах проводять маршрутний збір лишай�

ників з роду Cladonia на різноманітних субстратах, ретельно
фіксуючи екологічні умови зростання виду (режим освітлення
та вологості, характер субстрату, біотоп та ін.). Узагальнивши
отримані результати, роблять висновок про екологічну пластич�
ність різних видів Cladonia та їх роль у наземних угрупованнях.
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Макроміцети – гриби з великими, добре помітними плодовими
тілами, де утворюються й дозрівають спори статевого розмножен�
ня (аскоспори, базидіоспори), які, проростаючи в гіфи, формують
вегетативне тіло грибів – міцелій. За сучасною класифікацією,
опублікованою в десятому виданні «Словника грибів Айнсворта й
Бісбі» [26], макроміцети належать до царства Грибів, відділів Ас�
кові (Cумчасті) (класи Леотіоміцети, Пецицоміцети) та Базидієві
(класи Агарикоміцети, Дакриміцети, Тремеломіцети). Найновіші
відомості про видові назви макроміцетів і їх систематичне поло�
ження (рід, родина тощо) можна отримати через інтернет на сайті
«Index Fungorum» [25]. У вітчизняній літературі, опублікованій
у другій половині ХХ ст., макроміцети відносили до відділу Гри�
би, класів Аскоміцети, або Сумчасті гриби (родини Зморшкових,
Гельвелових та ін.) [4, 10, 14, 16–18] та Базидіоміцети (підклас
Холобазидіоміцети, групи порядків Гіменоміцети та Гастероміце�
ти; підклас Гетеробазидіоміцети, порядки Аурикуляріальні, Тре�
мелальні) [2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 18].

Сумчасті макроміцети мають відкриті плодові тіла (апотеції)
блюдцеподібної, чашоподібної, келихоподібної чи іншої форми
або складаються з шапинки на ніжці (у зморшка, строчка тощо),
на поверхні яких утворюється суцільний шар (гіменій) сумок (ас�
ків) з аскоспорами всередині, а також безплідних елементів –
парафіз, розташованих між сумками (рис. 2.3.1).

Переважну частку видового складу макроміцетів становлять
гриби з відділу Базидієві. Нині виявлено більш ніж 21 тисячу їх
видів, із яких більше 20 тисяч належать до класу Агарикоміце�
ти [26].

Статеве розмноження базидієвих макроміцетів відбувається
за допомогою базидіоспор, розташованих на базидіях. У біль�
шості їх представників базидії разом із безплідними елементами

2.3

Âèâ÷åííÿ ãðèá³â-ìàêðîì³öåò³â
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(парафізами, цистидами тощо) утворюють суцільний шар (гіме�
ній) на поверхні плодових тіл (рис. 2.3.2). Частина плодового тіла,
на якій знаходиться гіменій, називається гіменофором. Такі пло�
дові тіла відносять до гіменоїдного типу [22]. Раніше ці гриби
об’єднували в групу порядків Гіменоміцети класу Базидіоміце�
ти [7, 10, 14, 17]. Для них характерне велике різноманіття будо�
ви плодових тіл і гіменофору. На рис. 2.3.2 показані плодові тіла
шапинкових грибів із пластинчастим гіменофором – із кільцем
на ніжці, що є залишком часткового покривала (2), з кільцем і
вольвою при основі ніжки, яка є залишком загального покрива�
ла (3); плодові тіла з трубчастим гіменофором – шапинкового
гриба (4) і трутовика (5).

Частину базидієвих макроміцетів становлять гриби з плодо�
вими тілами гастероїдного типу [22] (рис. 2.3.3). Раніше їх від�
носили до групи порядків Гастероміцети [7, 10, 14, 17].

Рис. 2.3.1. Сумчасті макроміцети:

1 – гіменій, утворений сумками з аскоспорами та парафізами; 2 – апотецій
пецици; 3 – апотецій зморшка

1 2 3

Рис. 2.3.2. Плодові тіла базидієвих грибів гіменоїдного типу:

1 – гіменій (базидії з базидіоспорами та цистиди); плодові тіла: 2 – печериці;

 3 – мухомора (блідої поганки); 4 – білого гриба; 5 – трутовика справжнього

1 2 3 4 5
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Рис. 2.3.3. Базидієві макроміцети з гастероїдними плодовими тілами:

1 – дощовик справжній (позначення на поздовжньому розрізі плодового тіла:

а – перидій, б – глеба, в – трама); 2 – несправжній дощовик звичайний
(а – перидій, б – глеба); 3 – веселка звичайна (а – перидій, б – глеба);

4 – зірочник рудіючий (зіркоподібно розірваний екзоперидій, а глеба – під
ендоперидієм)

1 2 3

à

4

á
â

à
á

à

á

У гастероїдних грибів базидії не формують гіменію, а утво�
рюються всередині закритих плодових тіл у спороносній «тка�
нині» – глебі, захищеній перидієм, який складається із зовніш�
нього шару – екзоперидію та внутрішнього – ендоперидію. До�
зрілі базидіоспори вивільняються назовні пасивно через спеці�
альні отвори в перидії чи розриви або після його руйнування.
У веселки глеба знаходиться на поверхні шапинки, яка розмі�
щена на довгій білій порожнистій ніжці (рецептакулі).

Макроміцети є дуже важливими гетеротрофними компонен�
тами наземних екосистем, що забезпечують їхнє нормальне функ�
ціонування. Гриби�сапротрофи як редуценти беруть активну
участь у колообігу речовин, ґрунтотворних процесах. Мікоризо�
утворювачі, вступаючи в симбіотичні зв’язки з відповідними
видами рослин, забезпечують нормальний ріст, розвиток і висо�
ку продуктивність дерев і чагарників. Гриби�паразити як збуд�
ники хвороб рослин беруть участь у процесах саморегуляції в при�
родних екосистемах. Макроміцети мають також велике господар�
ське значення. Серед них багато їстівних грибів. Грибні страви
цінують за високі смакові якості, поживність, корисність. Мак�
роміцети є продуцентами біологічно активних речовин, перспек�
тивних для використання в медицині, народному господарстві.
Це антибіотики, вітаміни, ферменти, стимулятори росту рослин,
барвники тощо. «Тихе полювання», або виходи в природу за гри�
бами, є улюбленою й захоплюючою справою різних груп населен�
ня, чудовим відпочинком. У той самий час серед макроміцетів є
багато видів із негативним господарським значенням. Це небез�
печні для здоров’я й життя людини отруйні гриби, паразити де�
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ревних рослин, які завдають значних збитків лісовому господар�
ству, садівництву, руйнівники ділової деревини, виробів із дере�
ва, дерев’яних споруд. Отже, дослідження цієї групи грибів є
актуальними і мають прикладне значення.

Мета роботи: вивчення видового різноманіття грибів�мак�
роміцетів краю, їхніх екологічних особливостей та значення з ме�
тою усвідомлення їх ролі в природі, господарської цінності, фор�
мування дбайливого ставлення до дарів природи, раціонального
їх використання та охорони, запобігання харчових отруєнь гри�
бами.

Предмет дослідження та особливості методики досліджень
макроміцетів. Оскільки вегетативне тіло макроміцетів (міцелій)
є зовні непомітним, розвивається всередині субстрату, де посе�
лився гриб (у ґрунті, деревині, тканинах опалого листя тощо), а
гіфи що утворюють його, мікроскопічні, безбарвні, не мають зов�
нішніх відмінностей у різних грибів, встановити їх присутність,
видове різноманіття та систематичну належність можна лише за
плодовими тілами, що періодично з’являються для виконання
функції розмноження й розповсюдження грибів у природі. Коли
(в яку пору року, за яких погодних умов) і де (у яких біоценозах
і біотопах) з’являються плодові тіла різних видів макроміцетів,
на яких субстратах вони розвиваються, що є енергетичним дже�
релом у їх живленні, з якими організмами вони трофічно пов’я�
зані, які особливості їх будови чи інші ознаки плодових тіл є спе�
цифічними й діагностичними для окремих видів, родів і таксо�
нів вищого рангу – усе це є предметом наукового інтересу при
вивченні біорізноманіття макроміцетів певної території, свого
рідного краю, визначає програму й методику проведення дослід�
ження. Така інформація спочатку збирається під час польових
досліджень у природі, підтверджується гербарними зразками
плодових тіл виявлених видів, їх фотографіями і якнайшвидше
піддається камеральній обробці в лабораторних умовах, яка пе�
редбачає докладне вивчення особливостей будови плодових тіл і
їх описи за відповідною схемою (табл. 2.3.1), ідентифікацію гер�
барних зразків за наявними атласами та визначниками, виготов�
лення, висушування та оформлення гербарію. Завершується ви�
конання дослідницької роботи узагальненням і оформленням її
результатів.
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Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ

Обладнання та матеріали, необхідні для проведення польових
досліджень: блокнот для ведення польового щоденника, фото�
апарат, коробочки, паперові пакети чи конверти (рис. 2.3.4) –
для плодових тіл окремо кожного виявленого виду грибів, папір
для загортання найбільших за розміром плодових тіл, нарізаний
папір для етикеток, олівець, ручка, лінійка, полівінілацетатний
(ПВА) клей та аркуші цупкого паперу для наклеювання відразу
після збору дуже крихких, дрібних, тендітних, липких плодо�
вих тіл, ніж, кошики або сумки для транспортування зібраних
гербарних зразків, лупа, вода.

Методика польових досліджень. Спочатку необхідно встано�
вити, які біоценози є характерними для вашого краю, вибрати
серед них ті, які ви будете обстежувати, дослідити й описати в
польовому щоденнику особливості їх рослинності та біотопу
(рельєф, умови зволоження, ґрунти), сфотографувати їх.

 Результати польових досліджень кожного разу занотовують�
ся в щоденнику, де вказуються дата та місце проведення спосте�
режень – населений пункт чи його околиці, урочище, природна
екосистема (листяний, хвойний, мішаний ліс, луки, степ або
інший ценоз) чи штучна (парк, сквер, плодовий сад, дендропарк,
лісосмуга тощо), коротко описуються погодні умови кількох по�
передніх днів (указується останній день, коли був дощ, скільки
тривав останній дощовий період, дається кількісна оцінка опа�
дів, вказується, яка утримувалася температура повітря в останні
дні, які були погодні умови під час проведення дослідження гри�
бів і збору їх плодових тіл для гербаризації).

Виявивши плодові тіла певного виду грибів, вивчають особ�
ливості їх зовнішньої будови та умов зростання й далі роблять
записи в польовому щоденнику, заносячи таку інформацію: 1) но�
мер грибного організму (зокрема № 1); 2) на якому субстраті

Рис. 2.3.4. Конверт для гербарних зразків грибів
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ростуть його плодові тіла (ґрунт, підстилка, мох, мертва дереви�
на, зокрема сухостійна, повалена або пеньки, стовбури або гілки
живих дерев і чагарників тощо); 3) як ростуть плодові тіла – по�
одинці, щільними групами чи колами; 4) форма, розміри, забарв�
лення плодових тіл (у шапинкових грибів окремо для шапинки
й ніжки); 5) характер поверхні плодового тіла (у шапинкових
грибів окремо для шапинки й ніжки) – суха, матова, блискуча,
гігрофанна (водяниста), слизиста, клейка, гладенька, луската,
волокниста, бородавчаста; 6) чи є на ніжці кільце і яке воно (плів�
часте, слизисте, павутинисте, рухливе, нерухливе, волокнисте);
7) чи є в основі ніжки мішкоподібна вольва (як у мухомора зеле�
ного) або хоча б її ознаки, наприклад, у вигляді концентрично
розкиданих бородавок (як у мухомора червоного); 8) консистен�
ція плодових тіл (шкірясті, коркоподібні, здерев’янілі, м’ясисті,
крихкі, пружні, водянисті, драглисті); 9) забарвлення м’якуша
та його зміни на повітрі після розламування чи розрізання;
10) форма гіменофору, положення на плодовому тілі, забарвлен�
ня та його зміни при надавлюванні або пошкодженні; 11) наяв�
ність молочного соку в плодовому тілі, його колір, зміна забарв�
лення на повітрі при пошкодженні плодового тіла; 12) запах пло�
дового тіла (типовий грибний, аміачний, часниковий, парфумер�
ний, редьковий, землистий, сирого борошна, гниючого м’яса
тощо).

Закінчивши опис плодових тіл гриба, слід їх сфотографувати
в природних умовах (у місці зростання). На фотографіях необ�
хідно показати особливості розміщення плодових тіл на суб�
страті, де вони ростуть, вигляд плодових тіл збоку, знизу, звер�
ху та в поздовжньому розрізі. У щоденнику в кінці опису гриба,
зробленого під відповідним номером, необхідно записати номе�
ри його фотографій (на фотографіях слід поставити дату фото�
графування).

Для завершення вивчення зовнішньої і внутрішньої будови
плодових тіл грибів, їх мікроструктур у лабораторних умовах,
визначення й документального підтвердження достовірності
отриманої інформації про виявлений вид необхідно зібрати
декілька плодових тіл, щоб виготовити й відповідно оформити з
них гербарій. Для цього краще збирати плодові тіла на різних
стадіях розвитку (від наймолодших до повністю зрілих), не до�
пускаючи збору нерозвинених, перезрілих, ушкоджених личин�
ками комах�шкідників та гниючих екземплярів. Шапинкові гри�
би, що ростуть на ґрунті, треба збирати разом із ніжкою, обереж�
но виймаючи або викручуючи їх основу, щоб ніякі підземні її
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частини (бульбоподібне потовщення, захована в ґрунті вольва,
коренеподібно звуженене закінчення ніжки, склероції, ризомо�
рфи), якщо вони є, не залишились у субстраті непоміченими.
Плодові тіла надеревних грибів (ксилотрофів) треба зрізувати
ножем із частиною деревини, бріотрофів – брати з частиною моху,
герботрофів – із частиною трави, карботрофів – із частиною де�
ревного вугілля, на яких вони росли. Гербарний зразок кожного
виду вкладають у спеціальний паперовий пакет, коробку (ламкі
плодові тіла)) або загортають у папір (дуже великі плодові тіла),
прикріпляють на них етикетку, де вказують номер зразка, під
яким він описаний у польовому щоденнику, номери його фотог�
рафій із місця зростання, місце збору, фітоценоз, субстрат, на
якому ріс гриб, дату збору. Подальше вивчення плодових тіл і їх
гербаризацію проводять у лабораторних умовах у найкоротший
термін після їх збору.

Для визначення рясності та частоти трапляння плодових тіл
окремих видів грибів, якщо такі завдання були поставлені до�
слідником, при невеликій площі угіддя можна обстежувати су�
цільно всю його територію, при значних площах – закладаються
маршрутні ходи (трансекти) паралельними рядами шириною від
одного до кількох метрів через однакову відстань між ними. Для
встановлення рясності плодових тіл і частоти їх трапляння на
трансектах закладаються на однаковій відстані одна від другої
облікові ділянки площею здебільшого 1 кв. м. Рясність встанов�
люють за кількістю плодових тіл на одиниці площі (1 кв. м) із
визначенням середнього показника на закладених облікових ді�
лянках і перерахунком на загальну площу місць зростання гри�
ба. Частота трапляння плодових тіл окремого виду визначається
за відсотковим співвідношенням кількості облікових ділянок, де
росли плодові тіла виду, до загальної кількості закладених облі�
кових  ділянок.

Êàìåðàëüíà îáðîáêà ìàòåð³àë³â,
ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü

Матеріали та обладнання: 1) гербарні зразки плодових тіл у па�
кетах із чорновими записами на етикетках; 2) записи в польово�
му щоденнику, зроблені під час польових досліджень; 3) фото�
графії грибів у місцях їх зростання; 4) лінійка; 5) світловий мік�
роскоп із набором окулярів (8, 10, 15) і об’єктивів (8, 40), по мож�
ливості, окуляр з умонтованим у нього скельцем із градуйова�
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ною шкалою для вимірювання (у мікронах) розмірів спор та
інших мікроструктур; 6) набір обладнання для виготовлення мі�
кропрепаратів (предметні та покривні скельця, салфетки, вода,
піпетка, препарувальні голки, пінцет, лезо, фільтрувальний па�
пір; 7) набір обладнання для виготовлення гербарію з плодових
тіл (гострий ніж, лезо, аркуші щільного паперу, клей ПВА, пен�
злик для клею, папір для отримання відбитку спорового порош�
ку грибів, лак для волосся; 8) набір реактивів для макрохіміч�
них реакцій із свіжим м’якушем – 10% водні розчини КОH (для
видів роду павутинник), FeSO

4
 (для видів роду сироїжка), з без�

барвними сумками та спорами – реактив Мельцера (для встанов�
лення їх амілоїдності – здатності набувати синього забарвленняя
від дії йоду); 9) атласи грибів із кольоровими малюнками плодо�
вих тіл різних видів і їх фотографіями, визначники грибів, інші
видання з мікології.

Завершивши вивчення будови плодових тіл певного виду,
керуючись схемою й переліком ознак, наведених у табл. 2.3.1, і
записавши їхні характерні ознаки на карточці чи аркуші зоши�
та під тим самим номером, який позначений на пакеті зібраного
гербарного зразка, розпочинають гербаризацію.

Гербаризацію макроміцетів можна здійснювати шляхом ви�
сушування плодових тіл на повітрі або з використанням
нагрівальних приладів. Перший метод застосовують передусім
для шкірястих і дерев’янистих плодових тіл трутовиків, а також
для достиглих (уже сухих) плодових тіл гастероїдного типу (до�
щовиків, порхавок тощо). Для гербаризації плодових тіл шапи�
нкових й інших грибів м’ясистої консистенції необхідно вико�
ристовувати нагрівальні прилади, щоб прискорити процес їх ви�
сихання й краще зберегти забарвлення та форму. У минулі часи
такі гриби якісно висушували на грубі, черені та комині печі.
Нині груби й печі стали дуже рідкісними в побуті населення, тому
для висушування плодових тіл грибів можна використовувати
батареї опалювальної системи, газові плити тощо. На газовій
плиті слід помістити металеву жаровню одним кінцем на посу�
дину заввишки 30–40 см, інший кінець якої буде знаходитися
над газовою горілкою. Негусто розкладені на жаровні плодові
тіла шапинкових грибів та поздовжні розрізи найбільших із них
у такий спосіб можна висушити якісно й швидко. Звичайно при
цьому гербарні зразки не збережуть властивих їм розмірів і бу�
дуть деякою мірою зморщеними. Особливих умов потребує й збе�
рігання таких гербарних зразків, оскільки вони легко вбирають
вологу з повітря й почнуть швидко псуватись, покриватися
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Таблиця 2.3.1. Схема опису свіжозібраних плодових тіл макроміцетів
із переліком найбільш характерних ознак їх будови та
властивостей

Ïëîäîâ³ ò³ëà  
òà ¿õ ÷àñòèíè Ïåðåë³ê îçíàê ³ âëàñòèâîñòåé*  

Сóìчàñò³ ìàêðîì³цåòè 
Ôîðìà ïëîäîâîãî 
ò³ëà (àïîòåö³ÿ), 
ðîçì³ð (ñì àáî ìì), 
çàáàðâëåííÿ é 
îñîáëèâîñò³ 
çîâí³øíüî¿ ïîâåðõí³, 
çàáàðâëåííÿ é 
îñîáëèâîñò³ ïîâåðõí³ 
ã³ìåí³þ 

Àïîòåö³é êóëÿñòèé, ÷àøîïîä³áíèé, áëþäöåïîä³áíèé, 
êåëèõîïîä³áíèé, ë³éêîïîä³áíèé, êóáêîïîä³áíèé, 
âóõîïîä³áíèé (îò³äåÿ), áóëàâîïîä³áíèé, àñèìåòðè÷íèé; ³ç 
í³æêîþ (êîðîòêîþ, äîâãîþ), áåç í³æêè (ñèäÿ÷èé, 
ðîçïðîñòåðòèé, ìàéæå ðîçïðîñòåðòèé); ðîçïðîñòåðòèé ³ç 
íèæí³ìè òÿæàìè ã³ô (ðèçèíà), ñêëàäàºòüñÿ ç øàïèíêè íà 
í³æö³ (çìîðøîê, ñòðî÷îê); çîâí³ ãëàäåíüêèé, 
áîðîäàâ÷àñòèé, ñêëàä÷àñòèé, çìîðøêóâàòèé, æèëêóâàòèé, 
ãîëèé, ìàº âèãëÿä í³áè îáñèïàíîãî áîðîøíîì, âêðèòèé 
çîâí³ àáî ëèøå ïî êðàÿõ ùåòèíêàìè ÷è âîëîñêàìè 
(äîâãèìè, êîðîòêèìè, ð³äêî, ãóñòî, ïîâñòèñòî). Êðàé 
àïîòåö³ÿ ð³âíèé, õâèëÿñòèé, çàãíóòèé óñåðåäèíó, ö³ëèé, 
ðîç³ðâàíèé. Ã³ìåí³é ãëàäåíüêèé, õâèëÿñòèé, ñêëàä÷àñòèé 

Ôîðìà øàïèíêè, ¿¿ 
ïðèêð³ïëåííÿ äî 
í³æêè, îñîáëèâ³ñòü 
ïîâåðõí³, 
çàáàðâëåííÿ 

Äçâîíèêîïîä³áíà, êóëÿñòî-äçâîíèêîïîä³áíà, ç â³ëüíèì 
íèæí³ì êðàºì, ç ïîçäîâæí³ìè õâèëÿñòèìè, ãàëóçèñòèìè 
(³íîä³ ç àíàñòîìîçàìè) ñêëàäêàìè àáî áîðîçåíêàìè 
(âåðïà); ÿéöåïîä³áíà, åë³ïñî¿äíà, êîí³÷íà, ç ïîïåðå÷íèìè 
é ïîçäîâæí³ìè ñêëàäêàìè, êîì³ðêàìè íåïðàâèëüíî¿ 
ôîðìè, âíèçó ïðèðîñëà äî í³æêè (çìîðøîê);  íåïðàâèëüíî-
êóëÿñòà, îâàëüíà, ÿéöåïîä³áíà àáî áåçôîðìíà, äóæå 
õâèëÿñòî-ñêëàä÷àñòà àáî ìîçêîïîä³áíà, ïî êðàþ ÷àñòêîâî 
çðîñëà ç í³æêîþ (ñòðî÷îê); ëîïàòåâà, ñ³äëîïîä³áíà, 
õâèëÿñòà, íåïðàâèëüíî¿ ôîðìè, ³ç â³ëüíèì àáî ³íîä³ 
ïðèðîñëèì äî í³æêè êðàºì, ç ãëàäåíüêîþ ïîâåðõíåþ, áåç 
ñêëàäîê ³ áîð³äîê (ãåëüâåëà) 

Í³æêà: çàáàðâëåííÿ, 
ôîðìà, îñîáëèâîñò³ 
ïîâåðõí³, 
âèïîâíåíîñò³ 

Öèë³íäðè÷íà, ïðè îñíîâ³ ðîçøèðåíà, ïðÿìà, ç³ãíóòà, 
ãëàäåíüêà, ñêëàä÷àñòà, áîðîçíèñòà, ãîëà, îïóøåíà, 
âîëîñèñòà, âèïîâíåíà, ïîðîæíèñòà, êîðîòêà, äîâãà, 
çàíóðåíà â ´ðóíò, ç³ ñêëåðîö³ºì 

Áàçèä³єâ³ ìàêðîì³цåòè ç ã³ìåíîїäíèì òèïîì ïëîäîâîãî ò³ëà 
Ôîðìà ïëîäîâîãî 
ò³ëà 

Àãàðèêî¿äíà – ñêëàäàºòüñÿ ç öèë³íäðè÷íî¿ í³æêè é 
øàïèíêè (øàïèíêîâ³ ãðèáè), êîïèòîïîä³áíà (ç òîâñòîþ 
ê³ðêîþ çîâí³ àáî áåç íå¿), â³ÿëîïîä³áíà, ÿçèêîïîä³áíà, 
øèëîïîä³áíà, âåðåòåíîïîä³áíà, áóëàâîïîä³áíà, 
äåðåâîïîä³áíà (äóæå ðîçãàëóæåíà), âóõîïîä³áíà, 
ë³éêîïîä³áíà (ñêëàäàºòüñÿ ç öèë³íäðè÷íî¿ í³æêè, ùî 
ïåðåõîäèòü â îáåðíåíî-êîíóñîïîä³áíå ðîçøèðåííÿ), 
ïîäóøêîïîä³áíà, ïîëîâèí÷àñòà, ðîçïðîñòåðòà, 
ðîçïðîñòåðòî-â³ä³ãíóòà, á³÷íà, ñèäÿ÷à, ³ç çà÷àòêîâîþ 
í³æêîþ é áàãàòüìà ðîçãàëóæåííÿìè, ÿê³ íåñóòü áîêîâ³ àáî 
öåíòðàëüí³ øàïèíêè. Ïëîäîâ³ ò³ëà îäèíè÷í³, ó ù³ëüíèõ 
ãðóïàõ, çðîñë³ ïðè îñíîâ³ ðîçåòêîïîä³áíî, ÷åðåïè÷íî 

Ã³ìåíîôîð: áóäîâà, 
ðîçì³ùåííÿ íà 
ïëîäîâîìó ò³ë³, 
çàáàðâëåííÿ òà éîãî 
çì³íè ïðè 
òðàâìóâàíí³  

Ãëàäåíüêèé, õâèëÿñòèé, ãîðáêóâàòèé, ãðàíóëî¿äíèé, 
ñêëàä÷àñòèé, ãðåá³í÷àñòèé, ãîë÷àñòèé (øèïóâàòèé), 
çóá÷àñòèé, çâèâèñòèé, êîì³ð÷àñòèé, òðóá÷àñòèé, 
ïëàñòèí÷àñòèé; ðîçòàøîâàíèé çâåðõó ïëîäîâîãî ò³ëà, 
ðîçòàøîâàíèé çíèçó ïëîäîâîãî ò³ëà 
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Продовження табл. 2.3.1

Ïëîäîâ³ ò³ëà  
òà ¿õ ÷àñòèíè Ïåðåë³ê îçíàê ³ âëàñòèâîñòåé*  

Ì’ÿêóø: êîíñèñòåíö³ÿ, 
ì³öí³ñòü, 
çàáàðâëåííÿ, çì³íà 
éîãî íà ïîâ³òð³ íà 
ðîçëîì³ ÷è ðîçð³ç³, 
ïðè ä³¿ ðåàêòèâ³â, 
çàïàõ  

Шê³ðÿñòèé, êîðêîâèé, äåðåâ’ÿíèñòèé, äðàãëèñòèé, 
õðÿùóâàòèé, ì’ÿêèé, âàòÿíèé, ù³ëüíèé, ñîêîâèòèé, 
ïðóæèíèñòèé, êðèõêèé, òîâñòèé, òîíêèé; çàáàðâëåííÿ íà 
ïîâ³òð³ íå çì³íþºòüñÿ; çàáàðâëåííÿ çì³íþºòüñÿ íà ïîâ³òð³ 
(æîâò³º, ñèí³º, çåëåí³º, ðîæåâ³º, ÷åðâîí³º, ñ³ð³º, ÷îðí³º, 
áóð³º, êîðè÷íåâ³º, íàáóâàº ÿñêðàâîãî êîëüîðó îõðè). Çì³íà 
çàáàðâëåííÿ ì’ÿêóøà â³ä ä³¿ ðåàêòèâ³â: â îêðåìèõ âèä³â 
ñèðî¿æîê ï³ä ä³ºþ FeSO4 ðîæåâ³º, çåëåí³º, ñèí³º; â³ä ä³¿ 
àí³ë³íîâî¿ âîäè ñòàº öåãëÿíî-÷åðâîíèì.  
Çàïàõ òèïîâèé ãðèáíèé, àí³ñîâèé, ôðóêòîâèé, ðåäüêîâèé, 
àì³àêó, ïàðôóìåðíèé, ñèðîãî áîðîøíà, ÷àñíèêó, ´ðóíòó, 
ôåíîëó, éîäîôîðìó, ã³ðêîãî ìèãäàëþ, îñåëåäöÿ, ãíèëîãî 
ì’ÿñà, öâ³ë³ òà ³í. 

Íàÿâí³ñòü ìîëî÷íîãî 
ñîêó, éîãî êîë³ð òà 
çì³íè çàáàðâëåííÿ íà 
ïîâ³òð³ 

Ìîëî÷íîãî ñîêó íåìàº. Ìîëî÷íèé ñ³ê º, íà ïîâ³òð³ 
çàáàðâëåííÿ íå çì³íþº: âîäÿíèñòî-áåçáàðâíèé, 
âîäÿíèñòî-á³ëèé, á³ëèé, æîâòèé, æîâòóâàòèé, êðèâàâî-
÷åðâîíèé, îðàíæåâî-âîõðÿíèé, îðàíæåâî-÷åðâîíèé, 
÷åðâîíî-îðàíæåâèé, êîðè÷íþâàòî-÷åðâîíèé. Ìîëî÷íèé 
ñ³ê çì³íþº çàáàðâëåííÿ íà ïîâ³òð³ (çîêðåìà, ó ïåâíèõ 
âèä³â õðÿù³â-ìîëî÷íèê³â): îðàíæåâî-÷åðâîíèé íà çåëåíèé 
(ó ðèæèêà); îðàíæåâèé íà ïóðïóðîâèé, çãîäîì ïóðïóðîâî-
ô³îëåòîâèé, êîðè÷íåâî-ô³îëåòîâèé (ó õðÿùà-ìîëî÷íèêà 
çåëåíî-÷åðâîíîãî); á³ëèé êîë³ð – íà æîâòóâàòî-á³ëèé, 
êðåìîâèé, òåìíî-æîâòèé, ñ³ð÷àíî-æîâòèé, îëèâêîâî-ñ³ðèé, 
çåëåíóâàòî-ñ³ðèé, ñ³ðèé, ñ³ðóâàòî-çåëåíèé, îðàíæåâî-
÷åðâîíóâàòèé, çåëåíî-ñ³ðèé, æîâò³º, ë³ëîâ³º, ÷åðâîí³º, 
áóð³º, êîðè÷íåâ³º.  

Áàçèä³îñïîðè: ôîðìà, 
ïîâåðõíÿ, êîë³ð ñïîð 
(ï³ä ì³êðîñêîïîì), 
êîë³ð ñïîðîâî¿ ìàñè 

Êóëÿñò³, ÿéöåïîä³áí³, íèðêîïîä³áí³, ëèìîíîïîä³áí³, 
åë³ïñî¿äí³, âèäîâæåíî-îâàëüí³, îâàëüí³, âåðåòåíîïîä³áí³, 
öèë³íäðè÷í³, êóòàñòî-îâàëüí³, êóòàñòî-êóëÿñò³; ïîâåðõíÿ 
ãëàäåíüêà, øèïàñòà, ïóíêòèðîâàíà, áîðîäàâ÷àñòà, 
ðåáðèñòà, áîðîçåí÷àñòî-ðóá÷àñòà; áåçáàðâí³ (ñïîðîâà 
ìàñà á³ëà), çàáàðâëåí³ (ïðîçîð³, íåïðîçîð³). Ñïîðîâà ìàñà 
á³ëà, êðåìîâà, æîâòà, âîõðÿíà, ë³ëóâàòà, áóðà, êîðè÷íåâà, 
÷îðíà, ÷îðíà ç ô³îëåòîâèì, ïóðïóðîâèì â³äò³íêîì 

Ð³çíîìàí³òí³ñòü 
çîâí³øíüî¿ áóäîâè 
ïëîäîâèõ ò³ë 
ïëàñòèí÷àñòèõ ³ 
òðóá÷àñòèõ 
øàïèíêîâèõ ãðèá³â 

Шàïèíêà ì’ÿñèñòà, òîíêà, íàï³âñôåðè÷íà, ïîäóøêî-
ïîä³áíî-îïóêëà, îïóêëî-, ïëîñêî-, óâ³ãíóòî-ðîçïðîñòåðòà  
(ç ïóï÷èêîì, áåç íüîãî), ë³éêîïîä³áíà, êîíóñîïîä³áíà, 
äçâîíèêîïîä³áíà, íèðêîïîä³áíà, àñèìåòðè÷íà ç í³æêîþ, 
àñèìåòðè÷íà áåç í³æêè; êðàé òîíêèé, òîâñòèé, ïëîñêèé, 
îïóùåíèé, ï³äãîðíóòèé, çàêðó÷åíèé, ³ç êëàïòèêàìè – 
çàëèøêàìè ÷àñòêîâîãî ïîêðèâàëà; ïîâåðõíÿ ãîëà, 
ãëàäåíüêà, ñóõà, áëèñêó÷à, ìàòîâà, ã³ãðîôàííà, ñëèçèñòà, 
êëåéêà, çåðíèñòà, ëóñ-êàòà, âîëîêíèñòà, òð³ùèíóâàòà, 
øòðèõóâàòà, ðóá÷àñòà, ç ïëàñò³â÷àñòèìè, 
áîðîäàâ÷àñòèìè, çåðíèñòèìè ÷è ïàâóòèíèñòèìè 
çàëèøêàìè çàãàëüíîãî ïîêðèâàëà.  
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Ïëîäîâ³ ò³ëà  
òà ¿õ ÷àñòèíè Ïåðåë³ê îçíàê ³ âëàñòèâîñòåé*  

 Н³æêà öåíòðàëüíà, åêñöåíòðè÷íà, á³÷íà, ç ê³ëüöåì (ê³ëüöå 
ïðèðîñëå àáî ðóõëèâå), ç âîëüâîþ ïðè îñíîâ³ 
(ì³øêîïîä³áíîþ) àáî ç ê³ëüöåïîä³áíî ÷è ³íàêøå 
ïðèðîñëèìè äî í³æêè çàëèøêàìè çàãàëüíîãî ïîêðèâàëà, ç 
ïàâóòèíèñòèìè ïîÿñêàìè; ì’ÿñèñòà, òîâñòà, ç êàíàëîì, 
ïóñòîòàìè âñåðåäèí³, òîíåíüêà, êàï³ëÿðîïîä³áíà, 
ðîãîïîä³áíà; ïðÿìà, ç³ãíóòà, öèë³íäðè÷íà, äîâåðõó ÷è 
äîíèçó ðîçøèðåíà àáî çâóæåíà, ç êîðåíåïîä³áíèì 
âèðîñòîì, çàíóðåíèì ó ñóáñòðàò, âíèçó áóëüáîïîä³áíî 
ðîçøèðåíà; ïîâåðõíÿ ãëàäåíüêà, ðåáðèñòà, ãîëà, ñóõà, 
ñëèçèñòà, ëèïêà, ëóñêàòà, çåðíèñòà, âîëîêíèñòà, 
áîðîøíèñòà, âîëîñèñòà, ãóñòî âîëîñèñòà (ïîâñòèñòî).  
Тðóбчàñòèé ã³ìåíîфîð: ïðèðîñëèé äî í³æêè (ó áîðîâèêà),  
á³ëüøå àáî ìåíøå ñïóñêàºòüñÿ íà í³æêó (ó êîçëÿêà, 
ìîõîâèêà ïåðöåâîãî òîùî), â³ëüíèé (ó ï³äîñè÷íèêà, 
ï³äáåðåçîâèêà); ïîðè äð³áí³, îêðóãë³, á³ë³, ðîæåâóâàò³ (ó 
ã³ð÷àêà), æîâò³, îëèâêîâî-æîâò³; âåëèê³, êóòàñò³, ç íåð³âíèìè 
êðàÿìè, ðîçì³ùåí³ ðàä³àëüíî ñ³ðóâàòî-, çåëåíóâàòî-æîâò³, 
îëèâêîâî-êîðè÷íåâ³ (ó êîçëÿêà). 
Пëàñòèíчàñòèé ã³ìåíîфîð. Ïëàñòèíêè òîíê³, òîâñò³, ãóñò³, 
ð³äê³; â³ëüí³, ïðèðîñë³ äî í³æêè (âóçüêî, øèðîêî, çóáöåì, ç 
âèÿìêîþ), ñïóñêàþòüñÿ íà í³æêó, íèçüêî ñïóñêàþòüñÿ íà 
í³æêó; êðàé ïëàñòèíîê ð³âíèé, çóá÷àñòèé. 
Зàбàðâëåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ äëÿ ïîêðèâ³â øàïèíêè é í³æêè, 
ì’ÿêóøà, ã³ìåíîôîðà, â³äì³÷àþòüñÿ éîãî çì³íè ç â³êîì 
ïëîäîâîãî ò³ëà, à òàêîæ ïðè éîãî òðàâìóâàíí³, íà ðîçëîì³ 
÷è ðîçð³ç³.  

Áàçèä³єâ³ ìàêðîì³цåòè ç ãàñòåðîїäíèì òèïîì ïëîäîâîãî ò³ëà 
Ôîðìà ïëîäîâîãî 
ò³ëà (íà ïî÷àòêó 
ðîçâèòêó òà ïðè 
ïîâí³é çð³ëîñò³), 
çàáàðâëåííÿ  

Ñôåðè÷íà, ç³ð÷àñòà (ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñôåðè÷íî¿ 
ñïîðîíîñíî¿ ÷àñòèíè – ãëåáè, âêðèòî¿ åíäîïåðèä³ºì, ³ 
ç³ðêîïîä³áíî ðîçòð³ñêàíî¿ îñíîâè – åêçîïåðèä³þ), 
áóëüáîïîä³áíà, ãðóøîïîä³áíà, êóáêîïîä³áíà, 
áëþäöåïîä³áíà, áîêàëîïîä³áíà, êîðîòêîáóëàâîïîä³áíà, 
îáåðíåíî-áóëàâîïîä³áíà, ñòåáåëü÷àñòà, àáî ãîëîâ÷àñòà – 
ñêëàäàºòüñÿ ç öèë³íäðè÷íî¿ í³æêè òà ñôåðè÷íî¿ 
ñïîðîíîñíî¿ ÷àñòèíè, âêðèòî¿ ïåðèä³ºì (ó òóëîñòîìè), 
ôàëî¿äíà – ñïî÷àòêó ñôåðè÷íà, ïîò³ì ñêëàäàºòüñÿ ç 
îòî÷åíî¿ âíèçó øê³ðÿñòîþ ï³õâîþ (ðîç³ðâàíèì ïåðèä³ºì), 
öèë³íäðè÷íî¿ í³æêè (ðåöåïòàêóëà) ç³ ñïîðîíîñíîþ 
÷àñòèíîþ (ãëåáîþ) íà âåðõ³âö³ ó âèãëÿä³ êîí³÷íî¿ øàïèíêè 
(ó âåñåëêè, ìóòèíà), êîí³÷íî¿ ñ³ò÷àñòî¿ øàïèíêè, ç-ï³ä ÿêî¿ 
çâèñàº á³ëà ñ³òêà (ó äèêò³îôîðè) àáî í³æêîïîä³áíîãî 
ñ³ò÷àñòîãî ðåöåïòàêóëà ç ðîçãàëóæåíîþ âåðõ³âêîþ, 
çàáàðâëåíîãî çâåðõó â ÷åðâîíèé àáî îðàíæåâèé êîë³ð, à 
çíèçó – â îëèâêîâèé 

Çàïàõ ïëîäîâèõ ò³ë Çàïàõ íå âèðàæåíèé, òèïîâèé ãðèáíèé, íåïðèºìíèé  
(ó ðåø³òî÷íèêà), ð³çêèé, äóæå íåïðèºìíèé (ó âåñåëêè) 

 

Продовження табл. 2.3.1
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Ïëîäîâ³ ò³ëà  
òà ¿õ ÷àñòèíè Ïåðåë³ê îçíàê ³ âëàñòèâîñòåé*  

Ïåðèä³é: îñîáëèâîñò³ 
áóäîâè, çàáàðâëåííÿ 

Åêçîïåðèä³é îäíîøàðîâèé, äâîøàðîâèé, òðèøàðîâèé; 
òîâñòèé, òîíêèé, òâåðäèé, êîðêîâèé, òîíêîøê³ðÿñòèé, 
òîâñòîøê³ðÿñòèé, ñò³éêèé, ì³öíèé, êðèõêèé, øâèäêî 
çíèêàº, ðîçðèâàºòüñÿ íåïðàâèëüíî, ðîçðèâàºòüñÿ 
ç³ð÷àñòî; ãëàäåíüêèé, æîðñòêèé, ãîðáêóâàòèé, óêðèòèé 
øèïàìè (øèïè êîðîòê³, äîâã³, ç³áðàí³ â ãðóïè, ³ç 
çàãíóòèìè âåðõ³âêàìè), ïîâñòèñòèé, ëóñêàòèé. Ïåðèä³é 
òðèøàðîâèé, çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é øàðè ïë³â÷àñò³, 
ñåðåäí³é – äðàãëèñòèé, òîâñòèé (ó âåñåëêè). 
Åíäîïåðèä³é øê³ðÿñòèé, ãëàäåíüêèé, çåðíèñòèé; ïðè 
äîçð³âàíí³ ñïîð ðîçðèâàºòüñÿ, ðîçêðèâàºòüñÿ îäíèì 
îòâîðîì àáî ê³ëüêîìà 

Ñïîðîíîñíà òêàíèíà 
(ãëåáà) òà áåçïë³äíà 
òêàíèíà (òðàìà), ¿õ 
ðîçì³ùåííÿ â ïëîäîâîìó 
ò³ë³  

Ãëåáà çíàõîäèòüñÿ ï³ä ïåðèä³ºì (åíäîïåðèä³ºì) íàä 
á³ëüø àáî ìåíø ðîçâèíåíîþ áåçïë³äíîþ òêàíèíîþ 
(äîùîâèêè, êàëüâàò³¿ òîùî); òðàìà íå ðîçâèíåíà ï³ä 
ãëåáîþ (ç³ðî÷íèê òà ³í.); óñåðåäèí³ íåâåëèêèõ (äî 1–
1,5 ñì çàââèøêè) êóëÿñòèõ, ïðèïëþñíóòî-êóëÿñòèõ àáî 
êóáêîïîä³áíèõ ïëîäîâèõ ò³ë ³ç ãëåáè ôîðìóþòüñÿ 
÷èñëåíí³ ñî÷åâèöåïîä³áí³ àáî îêðóãë³ ïåðèä³îëè ç 
áàçèä³ÿìè (ö³àòóñ, í³äóëÿð³ÿ, êðóöèáóë); ãëåáà 
ôîðìóºòüñÿ íà çîâí³øí³é ïîâåðõí³ øàïèíêè âñåðåäèí³ 
çàêðèòîãî ïåðèä³ºì ìîëîäîãî ïëîäîâîãî ò³ëà é ïðè 
äîçð³âàíí³ ñïîð âèíîñèòüñÿ ââåðõ íà ïîðîæíèñò³é 
í³æö³ (ðåöåïòàêóë³) ÷åðåç ðîçðèâ ïåðèä³ÿ (äèêò³îôîðà, 
âåñåëêà, ìóòèí); ãëåáà ðîçâèâàºòüñÿ íà âíóòð³øí³é 
ïîâåðõí³ ñ³ò÷àñòîãî ðåöåïòàêóëà ç ðîçãàëóæåíîþ 
âåðõ³âêîþ é ïðè äîçð³âàíí³ âèíîñèòüñÿ ââåðõ ÷åðåç 
ðîçðèâ ïåðèä³ÿ (ðåø³òî÷íèê) 

Ãëåáà: êîíñèñòåíö³ÿ òà 
çàáàðâëåííÿ â ìîëîäèõ ³ 
çð³ëèõ ïëîäîâèõ ò³ë 

Ù³ëüíà, ì’ÿñèñòà, õðÿùóâàòà, äðàãëèñòà, ñëèçüêà, 
ïîðîøèñòà; á³ëà, áðóäíî-á³ëà, æîâòóâàòà, çåëåíóâàòà, 
æîâòà, ðîæåâà, æîâòî-êîðè÷íåâà, îëèâêîâà, ÷îðíà, 
÷îðíà ç ô³îëåòîâèì â³äò³íêîì òîùî 

Îñîáëèâîñò³ âèâ³ëüíåííÿ 
áàçèä³îñïîð òà ¿õ 
ðîçïîâñþäæåííÿ 

Ï³ñëÿ ðóéíóâàííÿ ïåðèä³ÿ; ÷åðåç ñïåö³àëüíèé îòâ³ð ó 
ïåðèä³¿; ï³ñëÿ ðîçðèâó ïåðèä³ÿ ³ âèíåñåííÿ ââåðõ íà 
í³æö³ (ðåöåïòàêóë³) ãëåáè â ôîðì³ øàïèíêè (âåñåëêîâ³, 
êëàòðóñîâ³). Ñïîðè ðîçïîâñþäæóþòüñÿ òå÷³ÿìè 
ïîâ³òðÿ, êîìàõàìè 

Продовження табл. 2.3.1

* У таблиці при переліку певних ознак у дужках іноді вказується рід грибів,
якому вони притаманні.

цвіллю. Гербарні зразки слід помістити в спеціальні паперові
пакети, прикріпивши до них етикетки з позначенням назви виду
(якщо вона вже встановлена), номера опису, субстрату, дати та
місця збору гриба, прізвища колектора й зберігати в закритих
коробках або поліетиленових пакетах.
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Для шапинкових грибів із м’ясистими, водянистими та крих�
кими плодовими тілами пропонується такий метод гербаризації.
Свіжозібране плодове тіло розрізають вздовж на дві частини. На
одній половині плодового тіла ножем відділяють шапинку від
ніжки, вискоблюють у них м’якуш, залишивши не більше 2–3 мм
товщини, намазують товстим шаром густого полівінілацетатно�
го клею (ПВА) й кладуть на щільний папір (картон, напівкар�
тон, папір для креслення або малювання), розміщуючи шапин�
ку й ніжку так, щоб максимально відтворити зовнішній вигляд
плодового тіла. Із другої половини плодового тіла через шапин�
ку й ніжку роблять один або кілька поздовжніх зрізів завтовш�
ки 3 (5) мм, густо намазують їх з одного боку клеєм ПВА, укла�
дають на аркуші паперу поряд із наклеєними покривами шапин�
ки й ніжки даного гриба, притискуючи їх (при відставанні) до
аркуша паперу під час висушування на повітрі. Завдяки добре
вираженим гігрофільним властивостям клею ПВА висушування
гербарних зразків плодових тіл грибів відбувається досить швид�
ко. При цьому вдається уникнути деформації (зморщування)
плодових тіл, добре зберігаються натуральні розміри й форма
плодових тіл та окремих їх частин, забарвлення покривів і внут�
рішніх «тканин». Для остаточного висушування гербарію вели�
ких плодових тіл бажано використати нагрівальні прилади.
У разі деформації наклеєних зрізів плодового тіла й аркушів па�
перу потрібно ненадовго покласти їх під прес. Цей метод особли�
во зручний для гербаризації дрібних, водянистих, липких і дуже
крихких плодових тіл, які одразу після збору поміщають на па�
пір зі щойно нанесеним шаром клею. При цьому поряд розміщу�
ють і поздовжні зрізи плодових тіл із частиною субстрату, на
якому вони росли. Таку гербаризацію можна здійснити безпосе�
редньо в природі на місці збору грибів. При цьому аркуші папе�
ру зі щойно наклеєними відпрепарованими частинами плодових
тіл слід розкласти в один шар для попереднього просушування
на повітрі, періодично притискуючи руками відстаючі від папе�
ру частини. Такі гербарні аркуші надійніше транспортуються до
бази, де буде завершений процес їх висушування (див. кольоро�
ву вкладку, фото 2).

Для одержання відбитка спорового порошку гриба відрізають
від шапинки ніжку, залишивши частину її під шапинкою завдо�
вжки 1–2 см, кладуть шапинку із залишком ніжки пластинка�
ми або порами (трубочками) вниз на аркуш паперу контрастного
забарвлення з пластинками або трубочками. За кілька годин спо�
ри висипаються радіально розміщеними рядами в пластинчас�
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того гриба або густо розміщеними дрібними купочками в труб�
частого гриба. Для збереження відбитка спорового порошку на
аркуші паперу його збризкують зверху лаком для волосся і помі�
щають на гербарному аркуші відповідного виду гриба. У право�
му нижньому кутку гербарного аркуша поміщається етикетка із
зазначенням видової назви гриба, субстрату, на якому ріс гриб,
місця та дати його збору, прізвища колектора (див. кольорову
вкладку, фото 2  «Фото гербарного зразка шапинкового гриба»).

Виготовлені в такий спосіб гербарні зразки грибів добре збе�
рігаються протягом багатьох років (навіть десятків років) у зви�
чайних кімнатних умовах, рідко пошкоджуються шкідниками
й цвілевими грибами. При появі на них цвілевих грибів останні
легко видаляються при обробці гербарних зразків етиловим спир�
том. Приклеєний з лівого краю аркуша накривний листок папе�
ру буде оберігати гербарій гриба від механічних пошкоджень.

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Видове різноманіття, екологічні особливості та значення ма�
кроміцетів лук долини річки … .

2. Видове різноманіття, екологічні особливості та значення ма�
кроміцетів степових угруповань урочища … .

3. Шапинкові гриби соснового лісу урочища …, їхні екологічні
особливості та значення.

4. Макроміцети, що ростуть на живих стовбурах і гілках дерев�
них рослин у штучних насадженнях населеного пункту … .

5. Дереворуйнівні макроміцети широколистяного лісу урочи�
ща … .

6. Макроміцети мого краю, що плодоносять лише навесні.
7. Гастероїдні макроміцети природних і штучних біоценозів

населеного пункту … та його околиць.
8. Макроміцети, що використовуються в харчових цілях місце�

вим населенням міста … (села чи району).
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Водорості – це фотосинтезуючі організми, що населяють різні
біотопи, зокрема, як природні, так і штучні водойми. Вони є про�
дуцентами первинної органічної речовини у воді. Багато видів
водоростей – важливий агент процесів самоочищення природних
і стічних вод. Як біологічні індикатори ці організми є надійни�
ми тест�об’єктами при здійсненні екологічного моніторингу.
Співвідношення провідних груп цих рослин та інтенсивність їх
розвитку дають досить повне уявлення про стан водного середо�
вища. У зв’язку з цим вивчення водоростей становить значний
інтерес.

Мета роботи: встановлення видового різноманіття водорос�
тей водойм певного регіону та проведення його аналізу. Для до�
сягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання: 1) ві�
дібрати альгологічні проби; 2) провести опрацювання відібраних
проб за допомогою світлового мікроскопа; 3) скласти список во�
доростей дослідженого регіону; 4) здійснити аналіз отриманого
видового списку водоростей – систематичний, розподіл за типа�
ми водойм, розподіл за екологічними угрупованнями, порівня�
льний (з літературними даними попередніх досліджень або з да�
ними щодо інших регіонів), санітарно�біологічний тощо. Обсяг
останнього залежить від окресленої мети дослідження.

Обладнання: планктонна сітка, сифон, посуд для проб, мар�
кер, ручка або олівець, блокнот, світловий мікроскоп, предметні
та покривні скельця, піпетка Пастера (або трубочка з гумовою
грушею), фільтрувальний папір (або серветки), препарувальна
голка, імерсійне масло, визначники водоростей.

2.4

Àëüãîëîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ
â åêîëîã³÷íèõ òàáîðàõ
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Â³äá³ð àëüãîëîã³÷íèõ ïðîá

Водорості у водоймах формують різні екологічні угруповання,
основними з яких є планктон, бентос та перифітон. Для кожного
екологічного угруповання є своя методика відбору проб. Альго�
логічні проби відбирають у посуд міскістю близько 40–200 мл
(можна і більше), який може бути скляним або пластиковим,
обов’язково з кришкою. Наповнювати склянки бажано не більш
ніж на 2/3 об’єму, залишаючи повітря для газообміну (це сприяє
збереженню проб).

Водорості у водоймах формують різні екологічні угрупован�
ня, основними з яких є планктон, бентос та перифітон. Для кож�
ного екологічного угруповання є своя методика відбору проб.

Проби фітопланктону (водорості з товщі води) відбирають за
допомогою планктонної сітки (рис. 2.4.1). Планктонну сітку мож�
на зробити власноруч (як само – див. відповідну літературу (на�
приклад: Водоросли, 1989) або інформацію в Інтернеті). Через
сітку фільтрують 25–100 літрів води, після чого отриманий кон�
центрат зливають у склянку.

При «цвітінні» води, викликаному масовим розвитком водо�
ростей (вода при цьому має характерне забарвлення, переважно
синьо�зелений, зелений або коричневий колір), досить просто
зачерпнути води з водойми – концентрація клітин водоростей
буде достатньою і без використання планктонної сітки.

Проби бентосу (водорості з дна водойми) відбирають за допо�
могою пробірки або сифону (рис. 2.4.1), через який засмоктують
верхній шар ґрунту та при�
леглий до ґрунту шар води.

Проби перифітону (во�
дорості обростань різних
субстратів) найкраще від�
бирати разом із субстратом:
у склянку з водою кладуть
фрагменти водних рослин,
зануреної у воду деревини,
каміння тощо. Якщо мож�

Рис. 2.4.1. Засоби для збору
альгологічних проб:

1 – планктонна сітка; 2 – сифон

Ñêëÿí³
òðóáî÷êè

Ãóìîâà
òðóáî÷êà

1

2
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ливості відібрати з субстратом немає (наприклад, обростання бе�
тонних плит), то водоростевий наліт зішкрібають із субстрату.

Також можна відбирати змиви з вищих водних рослин. Такі
проби, як правило, є найбагатшими за видовим складом водоро�
стей.

При дослідженні водойми звертають увагу на наявність мак�
роскопічних розростань водоростей (не плутати з вищими вод�
ними рослинами!). У разі наявності таких, їх також відбирають
у склянки.

На склянці з альгологічною пробою позначають номер про�
би, а в блокноті записують якомога детальнішу інформацію про
місце відбору проби (тип та назва водойми, її розміри та глиби�
на, ступінь заростання вищими водними рослинами, якими саме,
затіненість, наявність течії, характер дна, температура води і
повітря тощо) та особливості відбору проби (як саме відбирали
пробу, який об’єм води концентрували, субстрат, з якого збира�
ли, тощо).

Схема та методика відбору альгологічних проб залежить від
обраної мети дослідження. Так, якщо метою є вивчення повного
видового різноманіття водоростей певного регіону, то проби від�
бирають з усіх водних об’єктів у межах регіону, з усіх екологіч�
них угруповань. Якщо метою є дослідження окремого водного
об’єкта (наприклад, річки), то відбирають проби лише з річки,
але в різних її пунктах. Також дослідження можуть бути зосере�
джені на одному екологічному угрупованні, наприклад, план�
ктоні. Тоді відбираються лише планктонні проби з обраних вод�
них об’єктів.

Для тимчасового збереження альгологічних проб (від кількох
днів до кількох тижнів) найкраще помістити їх у холодильник,
попередньо знявши кришки зі склянок. Якщо такої можливості
немає, то проби можна зберігати й за кімнатної температури, але
слід уникати прямого сонячного світла. Чим менш концентрова�
ною є проба, тим довше вона може зберігатися без використання
спеціальних фіксаторів.

Для тривалого зберігання в пробу додають речовини�фікса�
тори, найпоширенішим серед яких є формалін у концентрації 2–
4%. За відсутності формаліну можна використовувати розчин
формідрону, який продається в аптеках. Фіксовані проби збері�
гають зі щільно закритою кришкою в захищеному від прямих
сонячних променів місці. Термін зберігання майже необмежений.
Однак слід наголосити, що формалін є отрутою й використовува�
ти його потрібно надзвичайно обережно, уникаючи потраплян�



169

ня на шкіру та слизові оболонки людини. Тому рекомендується
працювати з «живими» пробами, що є безпечним, набагато при�
ємнішим і більш ефективним для визначення видів водоростей
(оскільки при фіксації втрачається низка діагностичних ознак).

Îïðàöþâàííÿ àëüãîëîã³÷íèõ ïðîá

Опрацювання альгологічних проб проводять за допомогою світ�
лового мікроскопу. Піпеткою Пастера з дна пляшки з пробою
відбирають краплю осаду та переносять її на предметне скельце.
Зверху накривають покривним скельцем. Вивчають препарат під
мікроскопом. Залежно від розмірів клітин водоростей працюють
з об’єктивами 10, 20, 40 або 100 (переважно з останніми дво�
ма). Визначення водоростей проводять з використаннями відпо�
відних визначників. Для шкільного рівня найбільш придатни�
ми будуть визначники найпоширеніших родів водоростей (Топа�
чевский, 1984; Краткое, 2004; Анисимова, 2006), але за наяв�
ності кваліфікованого інструктора можна використовувати й
визначники до видового рівня (наприклад, серію «Визначник
прісноводних водоростей Української РСР», 1938–1993 або
«Определитель пресноводных водорослей СССР», 1951–1986).

Дуже добре, якщо при виконанні такого плану тематики
учень може звернутися по кваліфіковану допомогу з визначення
видів водоростей, оскільки це є найскладніший та найважливі�
ший етап всієї роботи. Про зустріч домовляються заздалегідь.
Спеціаліст зможе надати консультацію з визначення видового
складу водоростей, якщо привезені до нього альгологічні проби
відповідатимуть нескладним критеріям, а саме: будуть не «пус�
тими» (тобто їх концентрація дозволить виявити водоростеві
клітини), клітини водоростей не будуть дуже пошкоджені від три�
валого зберігання (якщо проба жива) або від занадто великої
кількості доданого фіксатора (якщо проба фіксована).

Виявлені види (або роди) водоростей кожної з опрацьованих
проб записують у блокнот. Для документального підтвердження
та ілюстрації своїх знахідок виявлені види водоростей рекомен�
дується фотографувати (за допомогою спеціальної фотонасадки
на мікроскоп чи звичайного фотоапарату) або замальовувати.
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Àíàë³ç âèäîâîãî ñêëàäó âîäîðîñòåé

За результатами опрацювання альгологічних проб складається
узагальнююча таблиця. Наприклад, див. табл. 2.4.1.

У таблиці для кожного виду зазначають, у якій пробі він був
виявлений та рясність його розвитку за шкалою К. Стармаха –
від «+» до «5»:

� – вид відсутній у пробі;
+ – дуже рідко (водорості наявні не в кожному препараті);
1 – поодиноко (1–6 екземплярів у препараті);
2 – мало (7–16 екземплярів у препараті);
3 – чимало (17–30 екземплярів у препараті);
4 – багато (31–50 екземплярів у препараті);
5 – дуже багато (абсолютне переважання, більш ніж 50 екземп�

лярів у препараті).

Таблиця 2.4.1. Видовий склад водоростей р. Десенка та деяких стариць
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CYANOPROKARYOTA (ñèíüîçåëåí³ âîäîðîñò³) 
Merismopedia elegans 
A. Braun - - - + + -  

Snowella lacustris (Chodat) 
Kom<rek et Hind<k + - - - - -  

Microcystis aeruginosa (Khtz.) 
Khtz. 1 - - 3 - -  

Oscillatoria tenuis C. Agardh ex 
Gomont + 2 - + 1 -  

Anabaena flos-aquae BrJb. in 
BrJb. et Godey - - - 1 - -  

Nostoc entophytum Bornet et 
Flahault - - + - - +  

EUGLENOPHYTA (åâãëåíîâ³ âîäîðîñò³) 
Euglena acus Ehrenb. - - - - + -  
Phacus acuminatus A. Stokes - - - + 1 -  
Phacus pleuronectes (Ehrenb.) 
Dujard. - - - - + -  

Trachelomonas volvocina 
Ehrenb. 1 2 - 3 2 -  

...        
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Аналізують загальний видовий список водоростей. Визнача�
ють кількість виявлених видів, їхнє таксономічне розташуван�
ня (відділ, порядок, родина), домінуючі відділи, найпоширеніші
види водоростей (знайдені в найбільшій кількості проб) та такі,
які набували рясного розвитку (найбільші бали за шкалою
К. Стармаха).

Потім переходять до аналізу розподілу видів за типами во�
дойм: скільки видів виявлено в кожному з типів водойм; скіль�
ки з них є спільними, а скільки відзначено лише в певному типі
водойм; які відділи домінують у кожному з типів водойм, пояс�
нити різницю (або подібність) у розподілі за відділами; які види
є найпоширенішими в кожному з типів водойм.

Аналогічно аналізують розподіл видів за різними екологіч�
ними угрупованнями.

Для проведення санітарно�біологічного аналізу застосовують
таблиці видів – індикаторів сапробності (Водоросли, 1989; Ба�
ринова, 2006). Для кожного виду, який є індикаторним, зазна�
чають зону сапробності, до якої він належить (від ксеносапроб�
ної до полісапробної) і цифрове значення ступеня сапробності.
Аналізують розподіл видів за зонами сапробності (табл. 2.4.2) та
розраховують індекс сапробності за формулою

,
)(




h

sh
S

де s – цифрове значення ступеня сапробності індикаторного виду;
h – цифрове значення відносної рясності виду (у балах за шкалою
К. Стармаха).

Для проведення санітарно�біологічного аналізу необхідним є
визначення виявлених водоростей до видового рівня.

Якщо є можливість, порівнюють отримані оригінальні дані з
літературними даними за попередніми дослідженнями, проведе�
ними в обраному регіоні, або з даними щодо видового різнома�
ніття водоростей інших (сусідніх, схожих за типами водойм тощо)
регіонів.

Робота завершується формулюванням висновків.

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Різноманіття водоростей ставків певного регіону.
Відбирають альгологічні проби з кількох ставків у межах ре�
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гіону з різних екологічних угруповань. Аналізують видовий
склад водоростей ставків у цілому та в порівняльному аспекті
(виявляють подібність або відмінність видового складу водорос�
тей різних ставків).
2. Фітопланктон річки та водойм її заплави.

Відбирають проби лише фітопланктону, порівнюють між со�
бою видовий склад водоростей річки та заплавних водойм, вияв�
ляють спільні та відмінні риси. Для тематики можна обрати та�
кож бентос або перифітон.
3. Водорості обростань різних субстратів деяких водойм ре&

гіону.
Відбирають водоростеві обростання з різних субстратів (водні

рослини різних видів, каміння, черепашки молюсків, бетонні
плити тощо), встановлений видовий склад водоростей аналізу�
ють в порівняльному аспекті.
4. Санітарно&біологічна оцінка стану річки за альгологічни&

ми даними.
Відбирають альгологічні проби з кількох пунктів у межах

річки, отриманий видовий склад аналізують за допомогою спис�
ків водоростей – індикаторів сапробності.
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У прісних водоймах завжди розвиваються водорості різних сис�
тематичних груп, що відрізняються за розміром, кольором та
екологічними особливостями. Водорості колонізують товщу води
(фітопланктон), обростають різноманітні субстрати, занурені у
воду (перифітон), розвиваються на дні водойм (фітобентос), фор�
мують плівки на поверхні води (нейстон). Усі згадані екологічні
групи водоростей пристосувалися до зростання в тих чи інших
умовах (освітленість, температурний режим, течія, доступність
біогенних елементів тощо), виробили низку пристосувань до від�
повідних умов існування і значною мірою відрізняються за сис�
тематичним складом. Часто привертають увагу нитчасті водо�
рості, що в різні пори року формують макроскопічні розростан�
ня у водоймі – жабуриння різного кольору, консистенції, щіль�
ності, відчуття на дотик. Макроскопічні розростання водоростей
можуть багато «розповісти» про характер водойми, якість води,
впливати на іншу біоту водойми. Отже, оволодіння методиками
збору та опрацювання водоростей, що формують жабуриння, важ�
ливі при складанні характеристики водойми, визначенні її еко�
логічного стану.

Мета роботи: зібрати та визначити (до роду) водорості, що
формують макроскопічні розростання (жабуриння) у прісних
водоймах. Для досягнення мети необхідно в польових умовах зі�
брати різне (за вказаними в методиці польових досліджень озна�
ками) жабуриння та опрацювати отриманий матеріал у лабора�
торії.

Матеріали та обладнання: банки з кришками міскістю 0,2–
0,5 л, медичний пінцет, лупа (4–10 – кратне збільшення),  мік�

2.5
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роскоп з об’єктивами х10, х40, покривні та предметні скельця,
препарувальні голки, розчин люголю, блокнот для польових за�
писів, простий олівець, гумка.

Ìåòîäèêà ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Для проведення спостережень обирається типова ділянка певної
водойми, де на поверхні води помітні макроскопічні розростан�
ня водоростей (жабуриння). В обраному місці заповнюють польо�
вий щоденник, де обов’язково вказують дату та місце (адмініст�
ративну адресу та орієнтир�прив’язку до найближчого населеного
пункту) відбору зразків, тип водойми (річка, ставок, озеро, боло�
то, зрошувальний канал тощо), виконують короткий опис вищих
водних рослин, що ростуть у водоймі на місці відбору. У кожну
банку з відібраним зразком вкладають етикетку, де вказують
номер зразка, дату та місце відбору, хто зібрав зразок. Етикетку
заповнюють простим олівцем, щоб написи не були розмиті во�
дою до того, як зразки будуть доставлені в лабораторію. Розши�
рений опис кожного зразка дублюється також у польовому що�
деннику, де, крім номера зразка, дати та місця відбору, додатко�
во вказують особливості точки відбору, характеру жабуриння
(слизьке на дотик чи ні, жорстке чи м’яке, колір та ін.), площу,
яку займає макроскопічне розростання водоростей (якщо роз�
простерте у верхніх шарах водойми).

При відборі зразка в банку кладеться жабуриння до 1/4 об’є�
му, а ще на 1/2 об’єму банка заповнюється водою з водойми на
місці відбору. Не слід заповнювати банки повністю, щоб живі ор�
ганізми і водорості зокрема не задихнулись протягом кількох го�
дин, доки не будуть доставлені в лабораторію. У лабораторії зраз�
ки слід одразу виставити на підвіконня вікна північної експозиції
та відкрити кришки для забезпечення доступу свіжого повітря.
Важливо щоб на зразки не потрапляли прямі сонячні промені, щоб
водорості довше залишаться живими, не з’явився неприємний за�
пах та інші ознаки розкладання органіки. Якщо дотримуватися
цих нескладних правил відбору, транспортування та зберігання
зразків, то протягом кількох днів можна досліджувати водорості
в живому стані в лабораторії за допомогою мікроскопа.

У процесі відбору зразків уже безпосередньо в польових умо�
вах можна визначити деякі водорості на рівні порядку, родини,
роду, а окремі представники навіть до виду, зокрема водяну
сіточку – Hydrodictyon reticulatum. Щоб охопити максимальне
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видове різноманіття водо�
ростей, що утворюють жа�
буриння у водоймі, слід зі�
брати жабуриння різного
кольору, консистенції,
жорсткості, локалізації у
водоймі, і в цьому стане в
пригоді простий ключ для
попереднього «визначен�
ня» водоростей (жабурин�
ня) в польових умовах:

1. Талом водорості у вигляді сіточки мішкоподібної форми з п’я�
ти�, шестигранних комірок – водяна сіточка (Hydrodictyon
reticulatum, рис. 2.5.1);

– талом іншої будови 2.

Рис. 2.5.1. Hydrodictyon:

А – загальний вигляд ценобію;

Б – комірка з молодих клітин;
В – стара клітина з дочірнім

ценобієм

Рис. 2.5.2. Нитчасті зигнематальні водорості:

А, Б – Spirogyra: А – вегетативна нитка; Б – драбинчаста кон’югація;

В – Zygnema; Г – Mougeotia

À
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2. Жабуриння  слизьке на дотик, часто окремі нерозгалужені
нитки помітні неозброєним оком або за допомогою лупи –
зигнематальні (Zygnematales) (рис. 2.5.2); для визначення до
роду потрібне вивчення за допомогою світлового мікроскопа)
(див. кольорову вкладку, фото 3а, б та 4а);

– жабуриння іншої консистенції, не слизьке 3.
3. Таломи водорості жорсткі на дотик (не ослизнені й не роз�

пливаються між пальцями при легкому натисканні) у вигляді
розгалужених кущиків; галуження та окремі нитки товсті
(помітні неозброєним оком), часто прикріплені до занурених
у воду субстратів або вільно плаваючі – кладофора
(Cladophora, рис. 2.5.3) (див. кольорову вкладку, фото 4б);

– жабуриння з іншими характеристиками 4.
4. Жабуриння ніжне світло�зеленого або жовто�зеленого забарв�

лення, легко розпливається між пальцями при легкому на�
тисканні – трибонема (Tribonema, рис. 2.5.4 та кольорова
вкладка, фото 5а, б), або едогоніум (Oedogonium, рис. 2.5.5 та
кольорова вкладка, фото 5в, г) (для остаточного визначення
необхідно дослідити зразок за допомогою світлового
мікроскопа) (див. кольорову вкладку, фото 5).

Рис. 2.5.3. Cladophora:

А – частина нитки із зооспорангіями (темні
клітини); Б – зооспо�рангії; В – багатоядерна

клітина. 1 – піреноїди; 2 – ядра;
3 – хлоропласт
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Рис. 2.5.4. Tribonema:

А – молода нитка, прикріплена

до субстрату; Б – зрілі

вегетативні нитки; В – зооспора
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Рис. 2.5.5. Oedogonium:

А–Г – клітинний поділ; Д – вихід зооспори; Е – проростання зооспори
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Наведений вище коротенький ключ допоможе краще зорієн�
туватися, на які критерії необхідно звертати увагу під час відбо�
ру зразків у польових умовах, щоб максимально охопити видове
різноманіття. Усі зразки слід переглянути в лабораторії за допо�
могою світлового мікроскопа, щоб уточнити визначення.

Îáðîáêà çðàçê³â ó ëàáîðàòîð³¿

Визначати водорості (за винятком діатомових) краще в живому
стані. Тому слід розпочати визначення безпосередньо після від�
бору зразків або ж при найпершій нагоді. Спершу необхідно при�
готувати препарат. Для цього пінцетом беруть невеличкий шма�
точок жабуриння і вносять у краплю води на предметне скельце,
розправляють препарувальними голками так, щоб матеріал не
лежав занадто щільно, а просвічувався, покривають покривним
скельцем – препарат готовий до визначення. Для визначення
водоростей на рівні роду зручним і доступним є визначник
А.В. Топачевського та Н.П. Масюк «Прісноводні водорості Укра�
їнської СРСР».

Після визначення складають список виявлених видів водо�
ростей.

Масовий розвиток водоростей, що утворюють жабуриння у
водоймах можна спостерігати досить часто, і це явище не є озна�
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кою того, що екологічний стан водойми поганий. Навпаки, є во�
дорості, зокрема водяна сіточка (Hydrodictyon reticulatum), які
розвиваються у водоймах з досить чистою водою та стабільними
екологічними умовами (ставках, озерах, річках з уповільненою
течією). Представники жовтозелених водоростей першими зни�
кають при забрудненні водойми та погіршенні екологічного ста�
ну, зокрема представники роду трибонема (Tribonema), які фор�
мують ніжне на дотик, проте неслизьке жабуриння світло�зеле�
ного кольору, вказують на те, що водойма не забруднена отруй�
ними хімічними речовинами антропогенного походження (пес�
тициди, нафтопродукти тощо). Представники роду кладофора
(Cladophora) можуть мешкати в найрізноманітніших водоймах.
Кладофору можна знайти в дуже чистій водоймі (озеро Світязь),
у різних ставках, малих та великих річках, водосховищах і на�
віть у солонуватих водоймах.

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Водорості, що формують жабуриння заплави річки.
У роботі передбачається збір зразків водоростей, які, масово

розвиваючись, формують жабуриння різного кольору, консис�
тенції, локалізації у водоймі, далі необхідні обробка зібраного
матеріалу в лабораторії, визначення видів за допомогою мікрос�
копа за визначником та складання списку виявлених видів.
2. Водорості, що формують жабуриння в прісних водоймах

в ранньовесняний (літній, осінній) період.
У роботі передбачається збір зразків водоростей, які, масово

розвиваючись, формують, жабуриння різного кольору, консис�
тенції, локалізації у водоймі в різні пори року, далі – обробка
зібраного матеріалу в лабораторії, визначення видів за допомо�
гою мікроскопа за визначником та складання списку виявлених
видів.
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Вищі судинні рослини становлять основу більшості наземних
екосистем. Перелік видів рослин на окремій території називають
флорою. Так говорять про флору окремого урочища, заказника
чи національного природного парку, населеного пункту, країни
тощо. При цьому перелік видів рослин для певного рослинного
угруповання називають видовим складом угруповання. У будь�
якому разі список видів після нескладного аналізу дозволяє вста�
новити особливості природних умов території, виявити ступінь
збереженості флори чи рівень її трансформації під впливом гос�
подарської діяльності людини. Відомості про видовий склад рос�
лин певної місцевості можна знайти в літературі, в окремих ви�
падках скористатися для цього гербарними матеріалами, та най�
частіше дослідник збирає матеріал самостійно. Основним первин�
ним матеріалом для флористичних досліджень є гербарій. Зіб�
рані зразки є документальним підтвердженням наявності на до�
сліджуваній території певних видів рослин, а ботанікам�почат�
ківцям дозволяють краще вивчити рослини і навчитися їх ви�
значати і розрізняти.

Метою флористичних досліджень є складання списку видів
території та його аналіз. Для цього вирішують такі завдання:
1) зібрати відомості про видовий склад рослин у літературі, у до�
ступних гербарних колекціях та з інших джерел; 2) спланувати
та здійснити екскурсії в природу в різні пори року; 3) зібрати гер�
барій та виконати польові флористичні списки; 4) скласти кар�
тотеку з характеристиками виявлених на досліджуваній тери�
торії рослин. Насамкінець слід виконати аналіз флори.

Інструменти та матеріали: гербарна папка, гербарний прес,
фільтрувальний папір розміром 4229 см (можна замінити газе�
тами), стамеска, саперна лопата, польовий щоденник, топогра�

2.6
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фічні карти, папір для польових етике�
ток, ніж, садовий секатор, фотоапарат,
лупа, визначник або атлас рослин, пін�
цет, препарувальна голка (рис. 2.6.1–
2.6.3).

Ïëàíóâàííÿ ðîáîòè

Першим етапом підготовки є огляд літератури, планування екс�
курсій та підготовка обладнання. Мета огляду літератури – озна�
йомлення зі станом дослідження флори та рослинності регіону,
вивчення його фізико�географічних умов. Не виключено, що у
флористичній, геоботанічній чи природоохоронній літературі
вже є відомості про рослини досліджуваної місцевості. Тоді

Рис. 2.6.1. Обладнання для збору і роботи
з гербарієм:

 1 – стамеска; 2 – препарувальна голка;
3 – пінцет

Рис. 2.6.2. Пакетики для збору гербарію:

пакетики для насіння (зліва) та дрібних рослин (справа). Цифрами показано

 послідовність операцій з їх виготовлення
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згадані там види рослин можна занести до списку, зробивши по�
силання на відповідне літературне джерело. Традиційно до по�
чатку польових спостережень проводять огляд літератури (див.
розділ 1.3). Якщо на досліджуваній території є лісовий масив,
окремі відомості про його флору знайдемо за даними лісотакса�
ційних матеріалів (видовий склад дерев та чагарників). Плану�
вання екскурсій має ґрунтуватися на детальному ознайомленні
з картографічними матеріалами. Маршрут екскурсії складають
так, щоб він пролягав через якнайбільш різноманітні ландшафтні
комплекси (ураховуються форми рельєфу, гідрологічні умови,
ступінь впливу людини на природу). Бажано зробити карту дос�
ліджуваної території й позначати на ній місця, куди екскурсії

Рис. 2.6.3. Розміри (зліва) та загальний вигляд (справа) гербарної
папки
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Рис. 2.6.4. Різні конструкції гербарного преса (зліва і по центру) та
спосіб його зав’язування (справа)
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вже було здійснено. Така карта наочно продемонструє результа�
ти та перспективи роботи. Важливим елементом планування ек�
скурсій є забезпечення правил техніки безпеки (див. розділ 1.11).

Підготовка обладнання. Для польових записів використову�
ють щоденник у вигляді зошита формату А5 у палітурці. Для
викопування рослин необхідні міцна лопата, широкий ніж із тов�
стим і негнучким лезом, широка столярна стамеска. Зрізати гіл�
ки дерев та чагарників зручно ножем або садовим секатором. Усі
засоби для збору рослин повинні бути зручними для перенесен�
ня. Корисно мати паперові пакетики різного розміру для збору
насіння, ніжних квітів, плодів тощо.

Зібрані рослини вкладають у так звану сорочку з фільтру�
вального паперу або газети розміром 4229 см, куди також вкла�
дають етикетку. За одну годину роботи в полі дослідник спромо�
жний зібрати близько 20–30 зразків. Виходячи з цього і розра�
ховують необхідну кількість сорочок, а також паперу для етике�
ток розміром від 77 до 1515 см.

Ïðîâåäåííÿ ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Перші екскурсії повинні плануватися недалекими. Їх завдання –
складання списку найпоширеніших у даній місцевості рослин і
збір гербарію типових зразків відомих видів, адже виконання
класичної флористичної роботи передбачає гербаризацію всіх
видів рослин. Виняток становлять рідкісні й зникаючі види, збір
яких заборонений законодавством. Кожна наступна екскурсія
планується на більш дальню відстань. Насамкінець відвідують
унікальні в ландшафтному та геоморфологічному плані місця:
виходи скельних порід, окремі болота тощо, сподіваючись знай�
ти там специфічні для цих місцезростань рослини. Потрібно та�
кож планувати відвідування одних і тих самих місць у різні пе�
ріоди вегетації, щоб виявити рослини, які квітують чи плодоно�
сять саме в цю пору року.

У польовому щоденнику перед початком польових спостере�
жень вказують дату, місце та мету екскурсії. Далі, відвідуючи
конкретні біотопи чи урочища, записують у стовпчик назви ви�
дів рослин, які тут позначено. Слід виявити якомога більше різ�
них видів рослин. У польовий щоденник записують також ремар�
ки щодо участі окремих видів у формуванні рослинних угрупо�
вань, фіксують факти процвітання або пригнічення, особливості
місцезростань (наприклад, на мочажинах по болотах, уздовж
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доріг, на порушеннях субстрату тощо). Записують у зошит відо�
мості лише про добре знайомі види рослин, а всі сумнівні й не�
знайомі збирають у гербарій.

Збір рослин у гербарій. Зібрані в ході проведення досліджен�
ня рослини становлять основу гербарної колекції. Загальні пра�
вила складання біологічних колекції та їх оформлення описані в
розділі 1.7.

Трав’янисті рослини в гербарій збирають разом із квітами або
плодами. Зразок повинен містити корені, кореневища та інші
підземні органи, а також листки всіх ярусів: прикореневі, розет�
кові, стеблові, приквіткові. Виняток можна робити для рідкіс�
них і зникаючих видів, у яких рекомендують збирати надземну
частину (або навіть тільки одну квітку і листок), не пошкоджую�
чи підземних запасаючих органів, залишаючи бруньки віднов�
лення. Слід відбирати незламані й не ушкоджені комахами, не
уражені грибковими хворобами екземпляри. У дерев та чагар�
ників у колекцію потрібно відбирати всі типи пагонів: нормаль�
них, укорочених, щоб відобразити всю гаму мінливості листя.

Викопувати рослину потрібно обережно, оскільки в багатьох
видів підземні органи розташовані глибоко, і необережність при�
зведе до їх втрати. Ґрунт струшують або зчищають інструментом
для копання. Сирий глинистий ґрунт краще відмити.

Зібрані рослини вкладають у сорочку, якою, як зазначалося,
можуть бути фільтрувальний папір чи подвійний газетний ар�
куш (рис. 2.6.5). Розкладати на сорочці рослини потрібно рівно�
мірно і ретельно, так, щоб мінімально змінювати розташування
рослин під час подальшої роботи з оформлення зразка. Дрібні ро�
слини розміщують по кілька на аркуші, щоб він був заповнений
порівняно рівномірно. Слід дотримуватися і полів близько 1 см з
усіх боків.

У зібраних рослин видаляють ножицями чи гострим ножем
пошкоджені частини, але не всі засохлі органи. Видаляти части�
ни рослини потрібно так, щоб це було помітно. Так, прийнято
залишати основи гілочок, частини черешків листків. Також до�
водиться видаляти окремі гілочки та листки в густооблистяних
та розгалужених рослин, щоб вони, лежачи в сорочці,  не пере�
кривалися. Якщо це не робити, то між ними необхідно покласти
клаптик паперу, інакше зразок може зіпсуватися.

Розкладаючи рослини на аркуші паперу, слід подбати, щоб
частина листків була орієнтована вверх нижньою стороною. Це
полегшить у подальшому визначення рослин і роботу зі зразком.
Жорсткі та колючі рослини перед розкладанням здавлюють між
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двома аркушами картону. Великі рослини доводиться згинати
(рис. 2.6.5), або навіть розрізати й вкладати на кілька аркушів.
При цьому допускається видалення окремих відрізків рослини.
Потрібно дбати про те, щоб були представлені підземні органи,
усі яруси листків, плоди і квіти. У місцях перегину рослини фік�
суються клаптиками цупкого паперу з прорізами. Згинати рос�
лини потрібно під гострим кутом, щоб не виникло уявлення, що
такою є форма рослин. Згинати дугою прийнято довге листя, таке,
як у злаків та осок.

Тільки�но зразок зібрано, його споряджають етикеткою, яка,
по суті, є паспортом зразка і за жодних обставин не потрібно
шкодувати час на її оформлення. Зразок без етикетки втрачає
свою цінність (способи оформлення етикеток описані в роз�
ділі 1.7).

Етикетки пишуть на завчасно придбаному чи нарізаному па�
пері. Для польової етикетки вказують дату, час і місце збору,
короткий опис біотопу. У наш час все частіше на етикетках вка�
зують географічні координати місця збору. Етикетки містять
назву виду (якщо відома) та ім’я колектора (рис. 2.6.6).

Розкладені й загорнуті в сорочку рослини, споряджені ети�
кетками закладають у гербарну папку. Необхідно стежити, щоб
частини рослин не виглядали із сорочок, а сорочки, у свою чер�
гу, з папки.

Гербарна папка громіздка. Тому під час екскурсій, коли збір
гербарію не є основним завданням, достатньо мати з собою

Рис. 2.6.5. Спосіб укладання в гербарну сорочку великої рослини
в зігнутому стані. Видно способи фіксації зігнутих рослин

клаптиками паперу з прорізами
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поліетиленовий пакет із вологими газетами. Рослини можна
загорнути у вологу газету й покласти в пакет. У такому вигляді
вони можуть зберігатися навіть 2–3 дні. Щоправда, після цього
потрібно більше часу і зусиль, щоб рослину розправити й покла�
сти в сорочку, а часто якісно розправити рослину вже не вдається.

Наступним етапом роботи є пресування та сушіння рослин.
Гарно висушений гербарний зразок не повинен зморщитися, усі
частини його мають бути добре розправленими. Для цього і по�
трібне пресування. Перед закладанням у прес перевіряють, чи
добре розправилися рослини в гербарній папці, і в разі потреби
завершують цю роботу.

Пресують рослини в гербарних сітках. На рис. 2.6.4 наведе�
но загальний вигляд гербарного пресу (сітки) і спосіб його зав’я�
зування. Його виготовляють або цілком з дерева, або дерев’яна
лише рама, до якої кріпиться металева сітка. У комплекті дві
рами. Розмір гербарного пресу повинен бути на 1–2 см більшим
за стандартну газету, по формату якої найчастіше нарізають со�
рочки (42–44  29–30 см). Дерев’яний гербарний прес повинен
мати не менше трьох поперечних планок, щоб рослини не проги�
налися в проміжки між ними. Поперечні планки дерев’яної рами

Рис. 2.6.6. Зразок гербарної етикетки
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часто замінюють металевою сіткою. Остання може бути негнуч�
кою, у вигляді жорсткої решітки або гнучкою, виготовленою
методом плетіння.

Від конструкції гербарної сітки залежить спосіб формування
стосу зразків для пресування і сушіння. Маючи жорсткий варі�
ант гербарної сітки, зразки слід складати так, щоб стосик мав
рівномірну товщину по всій площині. Гнучкий варіант гербар�
ної сітки передбачає, що під час пресування основна маса зібра�
ного матеріалу буде розміщуватися по центру. Сітка прогнеться
і забезпечить рівномірне пресування по всій площині.

У прес закладають рослини в сорочках. Між сорочками вмі�
щують прокладки (рис. 2.6.7). Головна вимога для прокладок –
гарно вбирати вологу. Для цього зазвичай використовують ті самі
фільтрувальний папір або подвійні газетні аркуші форматом
42  29 см.

В один гербарний прес можна вкласти стосик зразків разом
із прокладками товщиною до 30 см. Його розміщують між двома
дерев’яними рамами і міцно стягують достатньо товстою, щоб не
різала руки, мотузкою (рис. 2.6.4). Прес затягують так, щоб рос�
лини не сплющуватися при сильному здавлюванні, але й не де�
формувалися під час висихання, коли прес недостатньо затягну�
тий. Для сушіння прес розміщують у добре провітрюваному місці.
Сушити можна й на сонці, але дуже обережно, бо рослини, особ�
ливо свіжозібрані можуть перегрітися, спектися й зіпсуватися.
При цьому пачки слід формувати тонші. Сушити рослини прас�
кою не раціонально, тим більше що вони змінюють форму від
нерівномірного нагрівання. Праска буде корисною в окремих
випадках. Наприклад, щоб прогріти квіти дзвоникових, які в
процесі тривалого сушіння змінюють колір, або для того, щоб
злегка пропарити сукуленти, щоб швидше сохли. Біля

Рис. 2.6.7. Схема закладання рослин для пресування і сушіння
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опалювальних приладів дотримуються правил протипожежної
безпеки і не допускають перегрівання рослин у пачці вище 30–
40 С.

Гербарний зразок не повинен змінити в процесі сушіння ко�
лір (за невеликим винятком) або запліснявіти. Для попереджен�
ня цих негативних явищ потрібно регулярно перекладати герба�
рій – замінювати вологі прокладки в пачці на сухі. Роблять це
спочатку щоденно, а потім й рідше, доки зразки не висохнуть
(протягом тижня�двох, але окремі м’ясисті рослини сохнуть дов�
ше). Зручно завжди класти однакову кількість прокладок, крат�
ну 2–3. Тоді під час перекладання не потрібно перевіряти кож�
ний газетний аркуш на вміст рослин. Прес розв’язують, заміню�
ють прокладки і зав’язують знову. Вологі прокладки після су�
шіння будуть готові для повторного використання. Сорочки на
зразках замінювати не рекомендується, бо зів’ялі рослини потім
майже неможливо рівно розкласти на новому аркуші.

Оформлення колекції передбачає оформлення чистових ети�
кеток та визначення зразків. Докладно ці питання розглядають�
ся в розділі 1.7. Для встановлення видової належності крім
визначників (Маевский, 2006; Определитель, 1987) можуть бути
рекомендовані атласи (Шанцер, 2007; Rothmaler, 2009) та визна�
чник рослин on�line Плантаріум (http://www.plantarium.ru)

Специфічним прийомом для гербарних колекцій є монтуван�
ня рослин (див. кольорову вкладку, фото 9), яке полягає в прик�
ріпленні їх до одинарних аркушів паперу щільністю 100–180 г/м2

за допомогою клею ПВА і вузьких смужок паперу (рис. 2.6.8).
Товщі частини рослин прикріплюють ширшими, а тонші – вуж�
чими паперовими смужками. Стебло фіксують щонайменше у
двох�трьох місцях. Окремо фіксують гілочки й великі листки, су�
цвіття. При цьому слідкують, щоб не закрити діагностичні озна�
ки. Монтувати рослини не рекомендується, якщо  планується пе�
редати зразки в інший гербарій чи обміняти. Формат аркушів для
монтування має бути стандартним для всіх зразків і не меншим,
ніж розміри сорочки для збору. Під час монтування найбільш тов�
сті частини рослин зсувають до країв аркуша та по його кутах. Це
потім дозволить сформувати рівномірні за товщиною пачки з рос�
лин, які простіше зберігати. У разі необхідності рослина може бути
розміщена на аркуші вгору корінням. Етикетка також наклеюєть�
ся на гербарний аркуш. Якщо для неї недостатньо місця, вона може
частково накривати рослину, але в цій частині не повинна бути
закріпленою і в разі потреби може бути відігнута для огляду зраз�
ка. Також наклеюються інші елементи зразка: критичні зауважен�
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ня, конвертики, де зберігаються квіти та насіння (рис. 2.6.8) тощо.
Змонтовані зразки вкладають у нові сорочки (рис. 2.6.9).

З появою нових матеріалів змінюються способи зберігання ге�
рбарію. Зокрема, з цією метою використовуються поліпропіленові
файли формату А3 (Єна, 2011). Цей спосіб надає можливість зао�
щадити час, бо дозволяє зберігати зразки без монтування, а та�
кож істотно зменшує ймовірність розмноження шкідників.

Для зберігання гербарні зразки вміщуються в папки, а самі
папки зручно складати в ящики з відкидними передньою стін�
кою та верхнім козирком (рис. 2.6.9). Ящик легко виготовити
самому з картону, а гнучкі деталі – із тканини. У науково�дослід�
них установах гербарні папки зберігають у шафах, краще герме�
тичних, щоб запобігти ураженню зразків шкідниками
(рис. 2.6.9).

Боротьба із шкідниками. Для того щоб не завелися шкідни�
ки в гербарії, потрібно забезпечити належні умови для його збе�
рігання й дотримуватися чистоти.

Рис. 2.6.8. Правильно змонтований гербарний зразок (а) з наклеєними
критичним зауваженням (1) конвертиком, де зберігаються відпалі

плоди і насіння (2) та етикеткою (3). Справа показано способи
виготовлення конвертиків (б та в)
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Борються зі шкідниками фізичними та хімічними методами.
Перед закладанням зразків на зберігання або при виявленні вог�
нищ шкідників зразки проморожують у морозильних камерах
(за температури –20 С протягом 17 годин) або прогрівають у тер�
мошафах (за температури +70...+80 С протягом 5–6 годин). Те�
рмічний спосіб більш шкідливий для рослин. Вони стають лам�
кими. Після нагрівання їх також бажано певний час потримати
в сухій кімнаті, поки вони не наберуть гігроскопічної вологи. Для
обробки отрутохімікатами використовують побутові засоби від�
повідно до інструкції. Зразки в безпечному для оточуючих місці

Рис. 2.6.9. Готовий для зберігання гербарний зразок (а), зовнішній
вигляд гербарного ящика (в), шафи (б) та способи виготовлення

папок для зберігання гербарію (г)
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5

30
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перед обробкою закладають у міцні поліетиленові пакети, оброб�
ляють і зв’язують. Повертати на місце зразки можна лише після
повного розпаду препарату (вказано в інструкції).

²íø³ ñïîñîáè çáîðó äàíèõ äëÿ ñêëàäàííÿ ôëîðèñòè÷íîãî ñïèñêó

Опитування місцевих жителів. Надзвичайно цінною може бути
інформація місцевих жителів про рослини даної місцевості. Цією
інформацією володіють фахівці лісового господарства, вчителі
біології, збирачі лікарських рослин. Однак часто ці люди можуть
знати лише народні назви або помилятися в назвах рослин. Тому
надані ними відомості потрібно піддавати сумнівам і ретельно
перевіряти. Корисно мати з собою альбом із зображенням рос�
лин чи колекцію фотографій. Також свідчення місцевих жите�
лів перевіряють, ставлячи запитання про особливості будови ро�
слини, характер її росту, просять описати умови зростання. Ві�
домості, надані місцевими жителями, записують у польовий
щоденник. Обов’язково вказують прізвище респондента.

Робота в гербарних колекціях. Гербарні колекції є в краєзна�
вчих музеях, вишах, деяких науково�дослідних та природно�за�
повідних установах (Гербарії, 2011). Вони можуть містити часто
цінні зразки й історичні колекції. Для роботи в них потрібно отри�
мати дозвіл і в разі особливих вимог оформити необхідні доку�
менти. Найчастіше адміністрація установи�власника колекції ви�
магає офіційного листа з місця навчання учня чи роботи керів�
ника.

Робота в гербарії повинна виконуватися з додержанням та�
ких правил. Брати папки обома руками та тримати їх лише в го�
ризонтальному положенні задля запобігання псуванню та виси�
панню зразків. Не слід витягувати гербарні листи з середини, а
діставати їх зі стосу потрібно, лише перекладаючи один поверх
одного. Також не можна запихати гербарні листи в стоси, клас�
ти на пачки гербарію та окремі гербарні листи важкі предмети,
лишати відчиненими дверці шаф. На місці зразків, взятих з до�
зволу куратора за межі гербарних кімнат, слід залишити інфор�
мацію, де зазначається, ким і коли взяті зразки.

Куратор гербарію та його помічники будуть вдячні відвіду�
вачам гербарію, якщо ті повідомлять про виявлення вогнищ ура�
ження шкідниками; рослин, що розміщуються не в належному
порядку; зіпсовані папки та сорочки, відламані частини рослин.

У процесі роботи в гербарії складають так звані хорологічні
картки, які, по суті, є копіями гербарних етикеток. У результаті
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проведеної роботи буде сформована картотека із хорологічних
карток.

Ñêëàäàííÿ ôëîðèñòè÷íîãî ñïèñêó òà éîãî àíàë³ç

Літературні дані, польові записи, гербарій, перевірені результа�
ти опитування місцевих жителів, хорологічні картки, виконані
в гербаріях, лісотаксаційні матеріали є основою для складання
списку видів досліджуваної території.

Робота зі складання флористичного списку передбачає такі
етапи:

1. Упорядкування польових записів і літературних даних.
2. Обробка гербарних матеріалів.
3. Складання картотеки видів рослин.
4. Здійснення аналізу флори.

Упорядкування польових записів і літературних даних. Піс�
ля польових досліджень усі матеріали переглядають, упорядко�
вують за категоріями, готують до обробки гербарій (досушують,
відкладають відомі зразки, невизначені розкладають за систе�
матичними групами). Особливу увагу звертають на наявність
польових етикеток. Завершують аналіз літератури. Лише рете�
льне виконання даного етапу дасть можливість уникнути грубих
помилок та витрат часу в подальшій роботі.

Обробка гербарних матеріалів. Робота передбачає дооформ�
лення чистових етикеток, визначення рослин та систематизацію
гербарної колекції.

Порядок розміщення зразків у колекції повинен забезпечи�
ти зручність користування нею. Розміщувати рослини в колекції
рекомендується в алфавітному порядку за латинськими назва�
ми (для колекцій менших ніж 200–300 аркушів) або за родина�
ми. У середині родини систематизацію проводять за абетковим
принципом.

Складання картотеки видів рослин. Щоб скласти флористи�
чний список, потрібна картотека, де на кожний вид буде заведе�
но окрему картку (як у бібліотеці). Картки в картотеці бажано
також розташовувати за систематичною належністю видів. Крім
назви виду, до картки можуть бути занесені відомості про місце�
знаходження, місцезростання та ін. Картотеку легко доповню�
вати, а в разі потреби можна без особливих наслідків змінити
розташування карток.
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Список складають за науковими (латинськими) назвами.
Важливо пам’ятати, що систематика розвивається й іноді назви
рослин уточнюються. Тому потрібно користуватися найбільш
сучасними зведеннями про флори (Mosyakin, 1999), найбільш
сучасними флористичними виданнями (визначниками рослин,
флорами). У результаті такої роботи з’ясується, що окремі назви
застарілі, є нові назви. А буває й так, що один і той самий вид у
картотеці був згаданий два рази: і під старою, і під новою назвою.
Така ревізія дозволяє остаточно визначитися з кількістю видів
рослин у списку.

Звичайно, що складати список видів рослин для конкретної
території можна і без картотеки. Це найпростіше у виконанні,
але незручно в роботі та користуванні. Список складають, дотри�
муючись тієї самої системи, за якою розташовані зразки в гер�
барії. Список має низку недоліків. Кожне поповнення списку або
внесення до характеристик видів нових відомостей буде вимага�
ти переробки всього списку. Проте комп’ютерний список, зви�
чайно ж, позбавлений таких недоліків. Із найбільш поширених
комп’ютерних програм використовують системи управління ба�
зами даних (VisualFox Pro, Paradox, Access) або табличний реда�
ктор (Exсel). Кожний запис у комп’ютері містить ту саму інфор�
мацію, що й у каталожній картці. Зручність використання ком�
п’ютера полягає в тому, що швидко і легко можна формувати
списки за певною схемою, відбирати дані, розраховувати стати�
стичні відомості. Введені в комп’ютер дані не важко подати у
вигляді картотеки, налаштувавши відповідним чином порядок
друку.

Аналіз флори. Аналіз флори передбачає виділення груп ви�
дів за різними категоріями і визначення співвідношення між
ними. Для цього до картотеки заносять відомості про окремі види
рослин, як це наведено в табл. 2.6.1:

1. Поширення виду в Україні, типові місцезростання, період
цвітіння, тривалість життя (багаторічник, малорічник, одно�
річник), господарське значення (на основі: Определитель,
1987).

2. Життєва форма (трава, чагарник, дерево, ліана) за власними
спостереженнями.

3. Еколого�ценотична група (лісовий, степовий, лучний, болот�
ний, водний, синантропний) за переважаючими місцезроста�
нями на основі власних спостережень.

4. Для рідкісних видів вказати на якому рівні охороняється
(Червона книга, 2009).
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Таблиця 2.6.2. Систематична структура флори Національного природ�
ного парку «Деснянсько�Старогутський»

Ðîä³â Âèä³â 
Ðîäèíà 

øò. % øò. % 
Àéñòðîâ³ (Asteraceae) 49 12,2 93 11,7 
Çëàêîâ³ (Poaceae) 40 10,0 72 9,0 
Ðîçîöâ³ò³ (Rosaceae) 18 4,5 47 5,9 
Îñîêîâ³ (Cyperaceae) 5 1,2 44 5,5 
Áîáîâ³ (Fabaceae) 15 3,7 41 5,2 
Ãâîçäè÷í³ (Caryophyllaceae) 21 5,2 33 4,1 
Êàïóñòÿí³ (Brassicaceae) 21 5,2 31 3,9 
Ãóáîöâ³ò³ (Lamiaceae) 21 5,2 30 3,8 
Ðàííèêîâ³ (Scrophulariaceae) 12 3,0 27 3,4 
Æîâòåöåâ³ (Ranunculaceae) 11 2,7 24 3,0 
Óñüîãî â 10 ðîäèíàõ 213 53,1 442 55,5 
Уñüîãî ó фëîð³ 401 100 796 100 

Після цього за кожним із наведених у картках параметрів
будують таблиці, де вказують кількість видів за кожною катего�
рією і визначають відсоток конкретної категорії видів від
загальної кількості. Як приклад наведено таблиці розрахунку си�
стематичної (табл. 2.6.2) та ценотичної структури (табл. 2.6.3)
флори Національного природного парку «Деснянсько�Старогут�
ський» (НППДС).

За результатами визначення структурних особливостей до�
сліджуваної флори роблять висновки про переважання певних
категорій видів, про низьку частку інших категорій. Вказують
наявність рідкісних, господарсько�цінних видів рослин, роблять
аналіз їх чисельності та поширення.

Повний список видів рослин з характеристиками подається
в додатку в текстовому або табличному форматі (табл. 2.6.3).

Відповідно до даних, наведених у табл. 2.6.2, 2.6.3, флора
НППДС налічує 796 видів вищих судинних рослин, які належать
до 401 роду та 109 родин, і за кількістю видів перевищує флори
таких природних заповідників регіону: українського «Полісь�
кий» (602 види), білоруського «Прип’ятський» (740), російського
«Брянський ліс» (752), але поступається флорі НПП «Шацький»
(862).

Провідними родинами у флорі НППДС є Айстрові та Злакові.
Їх частка становить 11,7 та 9,0% відповідно. Частка інших вось�
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Таблиця 2.6.3. Ценотична структура флори Національного природно�
го парку «Деснянсько�Старогутський»

Ê³ëüê³ñòü âèä³â 
Åêîëîãî-öåíîòè÷íà ãðóïà 

øò. % 
Л³ñîâ³, óñüîãî 271 34,1 
Лó÷í³, óñüîãî 195 24,5 
Âîäíî-áîëîòí³, óñüîãî 118 14,9 
Ïñàìîô³òí³, óñüîãî 55 6,9 
Ñèíàíòðîïí³, óñüîãî 155 19,4 
Íå âèçíà÷åí³ 2 0,3 

ми родин – від 3,0 до 5,9%. На відміну від флори Українського
Полісся у флорі НППДС третю позицію посідає родина Розоцвіті,
родина Осокові – четверту позицію (Фіторізноманіття, 2007).

За характером місцезростань виділені еколого�ценотичні гру�
пи рослин. Серед них найбільшу частку становлять лісові види
(34,0%), значно менше лучних (24,5%). Численною є група рос�
лин, які властиві створеним людиною біотопам та антропогенно
трансформованим природним місцезростанням – так звані сина�
нтропні види. Отже, характер флори в цілому відображає при�
родні особливості НППДС, де переважає лісова та лучна рослин�
ність. Разом з тим високим є й антропогенний вплив на терито�
рію, адже недаремно синантропні види за своєю кількістю пере�
важають водно�болотні.

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Флора урочища.
Для проведення досліджень обирають місцевість з більш�

менш окресленими межами. Це може бути балка, долина річки
між населеними пунктами, старий парк тощо. У різні пори року
на обрану територію здійснюють екскурсії, збирають гербарій,
опрацьовують колекцію, складають картотеку виявлених видів
та проводять аналіз флори. Відповідно до використання території
особливу увагу приділяють кормовим, медоносним, лікарським
та іншим цінним у господарському плані рослинам. У разі вияв�
лення в складі флори рідкісних рослин може бути підготовлене
клопотання про створення заповідного об’єкта.
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2. Флора заказника (іншого об’єкта природно&заповідного
фонду).
В обраному для дослідження заказнику після оформлення

необхідних дозволів у місцевих органах Міністерства екології і
природних ресурсів проводиться збір польового матеріалу. Ро�
бота виконується з чітким дотриманням природоохоронного за�
конодавства, зокрема Закону України «Про природно�заповідний
фонд України» і режиму заказника. Якщо не дозволено збирати
гербарій на території заказника, це можна зробити поза його ме�
жами, а на заповідній території обмежитися фотографуванням
рослин. Основну увагу при дослідженні заказника приділяють
картуванню рідкісних і зникаючих видів рослин. Крім того, фі�
ксують усі випадки вкорінення адвентивних видів.
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Морфометрія – це один із розділів ботаніки, який вивчає кіль�
кісні морфологічні ознаки рослинних організмів та їх мінливість,
пов’язану з генетичними особливостями, віком, ростом, дією зо�
внішніх чинників. Мофометричні методи широко використову�
ються в генетиці, селекції, екології рослин, систематиці (Злобін,
2013). Завдання цього розділу – навести приклади використан�
ня методів морфометрії (морфометричного аналізу) для вивчен�
ня екології рослин, які можуть бути використані учнями шкіл
при виконанні дослідницьких робіт.

Морфологічні ознаки рослин, які піддаються вимірюванню,
називають морфометричними параметрами, або морфопара&
метрами. Їх поділяють на статичні та динамічні. Перші визна�
чають після одноразових вимірювань, а другі – після повторних,
що дозволяє говорити про інтенсивність зміни всієї рослини чи її
окремих частин. Також морфопараметри можуть бути поділені
на меристичні (визначаються шляхом підрахунку і виражають�
ся в штуках, наприклад, кількість плодів, листків, насінин
тощо), метричні (визначаються шляхом вимірювання й виража�
ються в сантиметрах, грамах, кубічних сантиметрах, наприклад:
довжина стебла, площа листка, об’єм рослини) та алометричні

2.7

Îñíîâè ìîðôîìåòð³¿ ðîñëèí

Рис. 2.7.1. Класифікація морфопараметрів (Злобин, 2009)
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(співвідношення між двома морфопараметрами, наприклад, спів�
відношення маси стебла та листків, співвідношення кількості
плодів до кількості квіток). Описане вище ілюструє рис. 2.7.1.
Найбільш використовувані в екології рослин морфопараметри
наведені в табл. 2.7.1.

Для обробки морфометричних даних використовуються ме�
тоди біометрії – розділу варіаційної статистики, основи якого
описані в розділі 1.8 та в спеціальних підручниках і посібниках
(Зайцев, 1990; Лакин, 1990; Шмидт, 1984; Царенко, 2000).

Метою розділу є викладення основ морфометричних спосте�
режень і подання прикладів їх використання. У зв’язку з цим
розглядаються такі питання: формування вибірки, визначення

Таблиця 2.7.1. Основні морфометричні параметри та формули для їх
розрахунку (Злобин, 2009; Уткин, 2008)

Ïàðàìåòð Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ é ðîçðàõóíêîâà 
ôîðìóëà 

Îäèíèö³ 
âèì³ðþâàííÿ 

Ìåòðèчí³ ìîðфîìåòðèчí³ ïàðàìåòðè 
Çàãàëüíà ô³òîìàñà W ã 
Ô³òîìàñà ëèñòÿ WL ã 
Âèñîòà h ñì 
Ô³òîìàñà ðåïðîäóêòèâíèõ 
îðãàí³â 

WG ã 

Ê³ëüê³ñòü ëèñòê³â NL øò. 
Äîâæèíà ëèñòêà L ñì 
Шèðèíà ëèñòêà B ñì 
Ê³ëüê³ñòü êâ³òîê NFL øò. 
Ê³ëüê³ñòü ïëîä³â NFR øò. 
Лèñòêîâà ïîâåðõíÿ A ñì2 
Ïëîùà îêðåìîãî ëèñòêà aL ñì2 
Ä³àìåòð ñòåáëà d ñì, ìì 

Аëîìåòðèчí³ ìîðфîìåòðèчí³ ïàðàìåòðè 
Ôîòîñèíòåòè÷íå çóñèëëÿ LAR = A / W ñì2/ã 
Ïèòîìà ïîâåðõíÿ ëèñòÿ  

3
0 LWAS   

ñì2/ã 

Ïëîùà ëèñòÿ íà îäèíèöþ 
ô³òîìàñè ëèñòÿ 

LWR = A / WL ñì2/ã 

Ðåïðîäóêòèâíå çóñèëëÿ ² RE I = (WG / W)  100 ã/ã 
Ðåïðîäóêòèâíå çóñèëëÿ ²² RE II = (WG / A)  100 ã/ñì 
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окремих морфопараметрів, формування баз даних морфометри�
чних даних, а також наводяться приклади використання морфо�
метричних даних для вирішення окремих питань екології рос�
лин.

Обладнання: геодезична рулетка (рис. розділ 1.6.11), мотуз�
ка довжиною 50–100 м, лінійка, штангенциркуль, ваги з точніс�
тю до 10 або 100 мг (рис. 2.7.2), загострена на краях трубка для
висікання, міліметровий папір, нанесена на прозору плівку або
пластик сітка із комірками 0,50,5 см або 11 см, стамеска (рис.
розділ 2.6.1) або саперна лопата для викопування рослин.

Â³äá³ð çðàçê³â

Морфометричний аналіз може бути проведений для модельних
особин, вибірки рослин або всіх рослин на ділянці. Модельні осо�
бини відбирають в тих випадках, якщо кількість рослин є обме�
женою, робота трудомістка (як, наприклад, із деревами й чагар�
никами), або якщо не потрібна висока точність. Щоб відібрати
модельну рослину, складають критерії, яким вона має відпові�
дати, з урахуванням мети та завдання досліджень. Зазвичай та�
кими є нормально розвинені екземпляри, без видимих ушко�
джень і відхилень за фенологічним станом, які ростуть у типо�
вих для виду місцезростаннях.

Продовження табл. 2.7.1

Ïàðàìåòð Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ  
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Рис. 2.7.2. Ваги для морфометричних досліджень:

1 – технічні; 2 – торзійні; 3 – електричні кишенькові; 4 – електричні

 лабораторні

1 2

3 4

Вибірку рослин роблять, дотримуючись загальних правил,
викладених у розділі 1.6. Викопують рослини саперною лопат�
кою або широкою стамескою. Обсяг вибірки може варіювати від
10 до 100 особин і більше. Достовірність результатів залежить
від міри варіювання параметрів у рослин з вибірки (див. розділ
1.11), як правило, достатньо 20–40 шт. рослин. В екології рос�
лин використовують два основні способи відбору зразків. Пер�
ший – закладання ділянок площею 0,25–4,00 м2, на яких і від�
бирають рослини. Ділянки закладають випадково або регуляр�
но. Щоб їх оконтурити, використовують дерев’яну рамку або
мотузку на кілках. Рослини на ділянках відбирають всі або їх
частину, дотримуючись принципу рандомізації. На практиці бе�
руть рослини найближчі від певного кута ділянки (наприклад,
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правого ближнього або спеціально поміченого на рамці). Другий
спосіб відбору рослин – уздовж ходів. Ходи помічають, натягую�
чи шпагат (або геодезичну рулетку) як орієнтир. Рухаючись
вздовж шпагату, відбирають рослини, які його торкаються або
знаходяться не далі, як на певній відстані (20–100 см). Можна
відбирати всі рослини або кожну п’яту, десяту тощо. Якщо пер�
ший спосіб використовують для рослин, які рівномірно і рясно
розміщені по досліджуваній площі, то другий – для нечислен�
них рослин, які розміщуються групами. Одночасно з відбором
вздовж ходів та на ділянках проводять обліки щільності рослин.

З метою визначення статичних морфометричних параметрів
рослини рекомендується відбирати у фази цвітіння – дозрівання
плодів, коли вони досягли максимального розвитку. Важливо,
щоб рослини були одного онтогенетичного (вікового) стану, якщо
інше не передбачено завданнями дослідження. Для спостережень
за ходом росту і визначення динамічних морфометричних пара�
метрів вибірки модельних рослин відбирають через певний про�
міжок часу (один�два тижні). Тривалість інтервалу зменшують
у той час, коли рослини перебувають у фазі активного росту.

Âèçíà÷åííÿ îêðåìèõ ìîðôîïàðàìåòð³â

Висота. Висота прямостоячих рослин визначається від поверхні
землі до верхівки. У рослин з висхідними, виткими або сланки�
ми стеблами вже йдеться фактично про довжину стебла. Для ви�
значення цього параметра стебла розправляють. Високі рослини
можна розрізати на фрагменти, визначити довжину кожного з
них і розрахувати суму.

Діаметр стебла у трав’янистих рослин визначають за допо�
могою штангенциркуля біля поверхні ґрунту. У дерев діаметр
стебла міряють на фіксованій висоті – 1,3 м над поверхнею
ґрунту.

Біомаса рослин є важливим морфометричним параметром,
який відображає процеси росту й розвитку. Найчастіше визна�
чають лише надземну біомасу, бо відібрати повністю підземні
органи рослин дуже складно. Легше за все визначати масу запа�
саючих органів: бульб, цибулин тощо.

Рослинний організм складають органічні й неорганічні речо�
вини. Кількість накопиченої органічної речовини рослинного ор�
ганізму відбиває співвідношення процесів асиміляції і десимі�
ляції, а також певною мірою кількість енергії, яку організм на�



205

копичив протягом життя або вегетації. Частка неорганічних ре�
човин (за винятком води) у рослинному організмі незначна, мало
змінюється в особин одного виду і залежить здебільшого від умов
мінерального живлення. Частка води є найбільш мінливим ком�
понентом рослинного організму й коливається залежно від умов
зволоження, погоди, віку. Уранці вологи в тканинах рослин міс�
титься більше, ніж у полудень, коли зазвичай температура пові�
тря вища і транспірація відбувається більш інтенсивно. Біомаса
рослин може бути виражена в сирій, повітряно�сухій і абсолют�
но сухій вазі.

Сиру вагу рослин необхідно вимірювати якнайскоріше після
збору зразків, щоб уникнути втрат вологи від транспірації. Інтен�
сивність транспірації, а отже, і втрата ваги залежить від умов
погоди і режиму зберігання зразка. У жарку суху погоду втрати
ваги рослин максимальні, тому відбирати зразки слід уранці.
Зібрані рослини слід оберігати від прямих сонячних променів.
Щоб запобігти втратам вологи, зібрані рослини відразу поміщу�
ють у поліетиленові пакети, термосумки і перекладають сирим
папером. У таких умовах інтенсивність транспірації знижуєть�
ся і втрати вологи мінімальні. Короткий час (до двох�трьох діб)
зразки можна зберігати в холодильнику, при цьому пакети роз�
кривають, що запобігає утворенню роси.

Повітряно�суха вага рослин показує масу органічних, міне�
ральних речовин, а також зв’язаної й адсорбованої з повітря води.
Частка адсорбованої води залежить від вологості повітря й хімі�
чного складу рослинної тканини та коливається в межах 12–20%.
Чим вища вологість повітря і чим більше в рослинних тканинах
гігроскопічних речовин (клітковини, білків), тим вища гігро�
скопічна вологість досліджуваних зразків. До повітряно�сухого
стану зразки сушать двома основними способами – вільно і під
пресом.

У результаті вільного сушіння рослини зморщуються і втра�
чають форму. Це робить неможливим визначити деякі морфопа�
раметри (площа листка, діаметр квітки тощо), тому такі морфо�
метричні параметри визначають перед сушінням рослин. Сушать
рослини в тіні в добре провітрюваному сухому приміщенні, де їх
розкладають тонким шаром, а іноді зв’язують в пучки і підвішу�
ють. Рослини оберігають від плісняви, періодично перевертаю�
чи розкладені рослини і нетуго зв’язуючи в пучки. Сушіння під
пресом дозволяє частково зберегти форму рослин й використову�
ється в гербарній справі (розділ 2.6). Проводячи морфометрич�
ний аналіз для висушених під пресом рослин, слід пам’ятати, що
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відбувається усушка і лінійні розміри рослини змінюються, на�
самперед зменшується розміри листків, діаметр стебла.

Спосіб вираження біомаси в повітряно�сухому стані більш точ�
ний, оскільки виключаються похибки, викликані втратою воло�
ги протягом зберігання зразків. Визначення повітряно�сухої ваги
в багатьох випадках зручне. Сушіння рослин не потребує спеціа�
льного обладнання, а зберігатися зразки можуть тривалий час у
нормальних умовах. Для визначення повітряно�сухої маси пот�
рібні точні ваги, які дозволяють визначити вагу з точністю до 1–
10 мг.

До абсолютно сухої ваги зразки доводять, видаляючи з пові�
тряно�сухого матеріалу адсорбовану вологу. Для цього заздале�
гідь доведений до повітряно�сухого стану матеріал досушують у
сушильній шафі або печі за температури 105–110 С упродовж
1,5–2 годин. Час завершення сушіння визначають за припинен�
ням зміни ваги зразків (зразки періодично зважують). Відразу
після сушіння матеріал зважують остаточно.

Залежно від завдань дослідження визначенням самої лише
біомаси не обмежуються, а вивчають також її структуру, зважу�
ючи окремо стебла, листки, плоди, насіння, корені, підземні за�
пасаючі органи. Структура біомаси змінюється в процесі сезон�
ного розвитку рослин та онтогенезу. Для правильного плануван�
ня таких спостережень важливе знання фенології і біології виду.

Визначення площі листкової поверхні. Листки і листкопо�
дібні органи є основними асимілюючими органами більшості
вищих рослин, тому ступінь розвитку листків відображає стан
рослини і є показником їхньої потенційної здатності синтезува�
ти органічні речовини для свого росту та розвитку. Площа лист�
кової поверхні – важливий індикатор умов освітлення, зволожен�
ня, мінерального живлення, термічного режиму, що складають�
ся в конкретному місцезростанні. Площу листя зазвичай вира�
жають у квадратних сантиметрах. При цьому враховується лише
одна сторона листка.

Існує багато способів визначення площі листків, вибір яких
залежить як від мети і завдань дослідження, так і не менше від
форми і розмірів самих листків. Зупинимося на найбільш поши�
рених: метод висічень, оконтурювання, накладання сіточки,
суми сегментів.

Метод висічень дає можливість визначити відразу загальну
площу листкової поверхні рослини. Суть його полягає в тому, що
зі свіжих листкових пластинок вирізаються відомої площі час�
тини (висічення) і зважуються. Потім робиться перерахунок на
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всю масу одного або багатьох листків. Для визначення площі ли�
сткової поверхні цим методом необхідно знати загальну вагу ли�
сткових пластинок і взятих із них 30–40 висічень. Висічення
зручно робити за допомогою металевої трубки, заточеної на од�
ному з кінців. Заточувати трубочку треба так, щоб ріжучим був
її внутрішній край. Заточена в такий спосіб трубка не плющить
краї висічень. Висічення робляться на всіх листках з однієї й тієї
самої частини листкової пластинки, наприклад, трохи правіше
від центральної жилки по центру листка. Великі жилки при цьо�
му не повинні потрапляти у висічену частину листка. Приблиз�
но однакові листки зручно складати в стосик і висікати проби за
один прийом. Усі висічення якомога швидше зважуються, щоб
звести до мінімуму втрати вологи. Отримане значення маси від�
повідає площі листка, що дорівнює площі отвору заточеного кін�
ця трубки, якою висікають, помноженої на кількість висікань:

,2

m

W
rnA L

де A – площа листя;
n – кількість висікань;
r – радіус трубки, якою висікають;
W

L
 – фітомаса листя;

m – маса висікань.

Перевага методу – у швидкості й можливості оцінити площу
як окремого листа, так і всього листя рослини, якщо відома маса
листкових пластинок. Проте метод може застосовуватися лише
для живого листя, висушене листя ламається при спробі зроби�
ти висікання описаним способом.

Метод оконтурювания. Визначити площу листкової по�
верхні нескладно, якщо нанести контури листка на папір, вирі�
зати одержаний контур на папері і зважити. Знаючи масу оди�
ниці площі паперу, за пропорцією легко розрахувати площу ли�
стка. А, якщо контури листка нанести на міліметровий папір,
площу встановлюють шляхом підрахунку клітинок.

Більш сучасний спосіб за принципом оконтурювання реалі�
зується за допомогою комп’ютера. Листок сканують з відомою
роздільною здатністю й одержують зображення. У графічному
редакторі виділяють контури листка, програма видає статистичні
дані про виділений фрагмент і загальну кількість пікселів
зокрема. Знаючи роздільну здатність зображення (пікселів на
одиницю площі), за пропорцією розраховуємо площу листка.
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Ще один спосіб визначення площі листа – накладанням сі&
точки. Сіточку можна виготовити різними способами. Пропо�
нуємо два. Перший спосіб полягає в тому, щоб лінії сіточки на�
нести гострим предметом на щільну прозору плівку або пластик,
використовуючи за зразок міліметровий папір. Останній підкла�
дають знизу і фіксують до плівки скотчем. Можна нарисувати
сіточку і за допомогою комп’ютера. Це можна зробити навіть у
текстовому редакторі, створивши таблицю із комірками необхід�
ного розміру. Друкують таку сіточку на спеціальних (для лазер�
них чи струменевих принтерів) прозорих фоліях.

Залежно від розміру листкової пластинки комірки сіточки
мають площу s. Зазвичай це 1 або 0,25 см2 з відповідною сторо�
ною квадрата 5 чи 10 мм. Таку сіточку накладають на листок.
Окремо підраховують кількість комірок, які повністю (n

1
) або

частково (n
2
) перекриваються з листковою пластинкою. Площу

листка (А) розраховують за формулами:

A = a
1
 + a

2
;

a
1
 = n

1
 · s;

a
2
 = n

2
 · 0,5 · s.

Площу розсічених листків можна визначити методом суми
сегментів (рис. 2.7.3). Упоперек поздовжньої осі листка через
однакову відстань від основи до верхівки лінійкою вимірюється
загальна ширина контуру листкової пластинки (a), а в межах
цього контуру вимірюється загальна ширина сегментів листко�
вої пластинки (b

1
–b

7
). Кількість таких промірів має бути не мен�

ше 4–5 (у нашому прикладі на рис. 2.7.3 їх вісім). Знаходимо за�
гальну довжину всіх восьми контурів (А) і сегментів (В).

Далі підраховується частка суми сегментів листка від загаль�
ної ширини всіх виміряних контурів листкової пластинки
(В/А). Потім способом оконтурювання визначають загальну пло�
щу контуру листка (S) по крайніх точках сегментів. Площа лис�
тової пластинки (A) дорівнюватиме частці сегментів листкової
пластинки в загальній ширині контуру листкової пластинки:

.S
А

В
А 

Методи оконтурювання, накладення сіточки і тим більше
складання сегментів дуже трудомісткі. Тому вони використову�
ються як перший етап визначення площі листкової поверхні ро�
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Рис. 2.7.3. Схема виконання промірів для визначення площі листка
методом суми сегментів

b 1

à

b 2
b 3

b 4
b 5

b 6
b 7

зрахунковим методом. Найпростіше розрахувати площу листка
в долях від прямокутника, в який вписуємо листкову пластин�
ку. За допомогою формули розраховуємо відповідний коефіцієнт:

,
BL

A
k




де k – коефіцієнт, який показує частку площі листкової пластинки
від площі прямокутника, що її описує;
A – площа листкової пластинки;
L – значення довжини листка;
B – значення ширини листка.

Знаючи середнє значення коефіцієнта k для вибірки листко�
вих пластинок, розраховують площу листя на основі довжини та
ширини листкової пластинки за формулою a

L
 = k · L · B. Більш

висока точність досягається, якщо такий коефіцієнт розрахува�
ти окремо для дрібних, середніх і великих листків.

Найбільш уживаний метод розрахунку площі листків – за
допомогою рівняння морфометричної регресії (Шмидт, 1984; Ца�
ренко, 2001). Суть його полягає в підборі рівняння регресії площі
листкової пластинки від її основних лінійних розмірів. Такі рів�
няння можуть бути на основі лінійних та нелінійні функцій. Рі�
вняння лінійної регресії, що ґрунтуються на одному і двох пара�
метрах відповідно, мають вигляд:
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a
L
 = a · L + b · B + c,

де a
L
 – площа листкової пластинки;

L, B – значення довжини та ширини листка;
a, b, c – емпірично розраховані коефіцієнти.

На сьогодні описаними способами розроблено й використо�
вуються рівняння для визначення площі листків для багатьох
рослин (табл. 2.7.2).

Таблиця 2.7.2. Формули для розрахунку площі окремого листка дея�
ких видів (за: Уткин, 2008)

Íàçâà âèäó Ð³âíÿííÿ* Çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíò³â 
Äóá çâè÷àéíèé  
(Quercus robur L.) 

aL = k · L · B k = 0,510  

Äóá ï³âí³÷íèé  
(Quercus rubra L.) 

aL = k · L · B k = 0,488  

Çèìîëþáêà çîíòè÷íà  
(Chimaphila umbellata (L.)  
W. Barton) 

aL = a · L · B + c a = 0,5557; c = 0,1041  

Êîíâàë³ÿ ë³êàðñüêà  
(Convallaria majalis L.) 

aL = a · L · B + c c = 1,002; a = 0,6435  

Êîïèòíÿê ºâðîïåéñüêèé  
(Asarum europaeum L.) 

aL = a · L · B + c a = 1,0927; c = –1,2534  

Êðîïèâà äâîäîìíà  
(Urtica dioica L.) 

aL = a · L · B+ c a = 0,6825; c = 0,4244  

Л³ùèíà çâè÷àéíà  
(Corylus avellana L.) 

aL = k · L · B k = 0,832  

Íå÷óéâ³òåð âîëîõàòåíüêèé  
(Pilosella officinarum  
F. Schult. & Sch. Bip.) 

aL = a · L · B+ c a = 0,6008; c = 0,003  

Îêðåì³ ëèñòî÷êè ìàëèíè  
(Rubus idaeus L.) 

aL = a · L · B + c a = 0,6382; c = 04720  

Îñèêà (Populus tremula L.) aL = k · L · B+ c k = 0,712  
Ïàïîðîòü ÷îëîâ³÷à  
(Dryopteris filix-mas (L.) Schott) 

aL = a · L · B+ c c = 04244; a = 0,6825  

Öèáóëÿ âåäìåæà  
(Allium ursinum L.) 

aL = a · L · B + c a = 0,6766; c = –0,5537  

Примітка. Індекси морфометричних параметрів вказані в табл. 2.7.1.
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Áàçè ìîðôîìåòðè÷íèõ äàíèõ

З часом у дослідника накопичуються дані морфометричних спо�
стережень і виникає потреба їх упорядкування. Тому важливим
є дотримання правил загальної організації роботи. По�перше,
результати визначення морфометричних параметрів як у лабо�
раторії, так і в ході польових спостережень записуються на попе�
редньо розроблених бланках (див. розділ 1.4). По�друге, при за�
несенні даних у комп’ютер чітко дотримуються структури назви
файлів та формування конкретних записів незалежно від фор�
мату збереження даних.

Узагальнений вигляд бланку для запису морфометричних
даних наведено на рис. 2.7.4. Такі заповнені бланки є первинни�
ми документами дослідження. Їх потрібно зберігати й звірятися
в разі одержання сумнівних результатів чи виявленні помилок.
Під час публічного захисту роботи вони є підтвердженням досто�
вірності отриманих результатів і зроблених висновків. Нумера�
ція бланків може бути суцільною, за роками (кожного року ну�
мерація починається знову) чи днями.

З метою обробки та зберігання даних морфометричних спо�
стережень формують комп’ютерні бази даних. Це файл або гру�
па файлів, які створюються в програмах, призначених для робо�
ти з електронними таблицями, базами даних чи статистичної
обробки. Не вдаючись у подробиці роботи з конкретними програ�
мами та прийнятих у них форматах збереження інформації, зу�
пинимося на принципах організації даних. Візуально вони пред�
ставлені користувачу у вигляді таблиці із рядками і колонками,
як це вже записано на бланках. Додатково в окремі колонки слід
вказувати дату спостережень, номер бланку, назву виду чи інші
дані (фенологічний стан, місцезростання), як це наведено в
табл. 2.7.3. У подальшому це дозволить окремі файли, де збері�
гаються дані кожної вибірки окремо, об’єднувати разом простим
копіюванням. Створення об’єднаних файлів дозволяє робити за�
пити й формувати зведені таблиці з морфометричними парамет�
рами рослин, визначеними в різних місцезростаннях , у різні фе�
нологічні періоди тощо і проводити відповідні порівняння.

Важливо при формуванні бази морфометричних даних пра�
вильно називати файли. Як правило, назва складається із назви
виду рослин, дати та місцезростання, наприклад:
Convallaria_2012�08�03_Ochkyne.xls, що означає: вибірка кон�
валії звичайної відібрана 3 серпня 2012 року біля с. Очкине. Якщо
нам важливо групувати відомості за місцем проведення
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досліджень або за датою, то спочатку в назві зазначаємо місце
або дату проведення спостережень: Ochkyne_Convallaria_2012�
08�03.xls або 2012�08�03_Ochkyne_Convallaria.xls. З таких назв
зрозуміло, дані про який вид і звідки зберігаються в файлі, коли
виконані спостереження. Дата записується саме у форматі рік�
місяць�число, що дозволяє комп’ютеру автоматично упорядко�
вувати файли в хронологічному порядку.

Ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â ìîðôîìåòð³¿ ðîñëèí
³ îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

Визначення життєвої стратегії видів. Різні рослини по особли�
вому пристосувалися до співіснування з іншими організмами в
екосистемах. Однак все ж можна виявити спільні риси, що уза�
гальнено в концепції життєвих стратегій Раменського – Грайма.
Авторами виділено три основні життєві стратегії рослин:

1. Віоленти (леви). Це конкурентно потужні рослини, мають
значну біомасу. Часто повільно розвиваються, але, коли за�
хоплюють території, здатні тривалий час її утримувати, при�
гнічуючи конкурентів. До них належать домінуючі види, на�
приклад, дуб та ялина.

2. Патієнти (верблюди). Боротьбу за існування виграють за�
вдяки витривалості до малосприятливих умов життя. Вижи�
вають тому, що мають різноманітні адаптації, часто спеціа�
лізовані, наприклад стебла і листя в сукулентів.

3. Експлеренти (шакали). Мають низьку конкурентоспромож�
ність, але можуть швидко розмножуватися і далеко розноси�
ти насіннєві зачатки, що дозволяє їм досягати спалахів
чисельності в певних умовах. Багато експлерентів є одноріч�
ними рослинами. До них налижить більшість бур’янів.

Таблиця 2.7.3. Форма таблиці для бази даних морфометричних пара�
метрів рослин
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Утім у природі мало типових представників цих груп, і часті�
ше говорять про міру вираженості ознак тих чи інших стратегій.
Однією з таких ознак є розподіл біомаси між окремими частина�
ми рослин. Так, віоленти витрачають основну частину пластич�
них речовин на механічні тканини, здатні виносити їх вгору.
Експлеренти значну частину пластичних речовин витрачають на
репродукцію – формування насіння та інших діаспор. Проілюст�
рувати це може гістограма розподілу фітомаси (рис. 2.7.5). На
ній показано співвідношення маси стебла, листя та генератив�
них органів, виражене у відсотках за даними табл. 2.7.4. Жаб�
рій двонадрізаний (Galeopsis bifida Boenn.) – однорічна рослина,
бур’ян – типовий експлерент. Крушина ламка (Frangula alnus

Таблиця 2.7.4. Середні значення морфометричних параметрів для де�
яких рослин (сира фітомаса)

Âèä ðîñëèí 
Ìàñà 

ñòåáëà, 
ã 

Ìàñà 
ëèñòÿ,  

ã 

Ìàñà 
ïëîä³â, 

ã 
Æàáð³é äâîíàäð³çàíèé (îäíîð³÷íà òðàâà) 3,8 3,5 2,6 
Ñìîâäü ã³ðñüêà (áàãàòîð³÷íà òðàâà) 20,4 13,9 8,2 
Îìåëà á³ëà (íàï³âïàðàçèò)  25,2 13,6 8,0 
Êðóøèíà ëàìêà (äåðåâöå) 499,2 144,1 89,0 

Рис. 2.7.5. Гістограма розподілу фітомаси рослин з різними
життєвими стратегіями.

Цифрами позначено частку: 1 – генеративних органів; 2 – листя; 3 – стебла
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Рис. 2.7.6. Представники родини Грушанкові:

1 – зимолюбка зонтична (Chimaphila umbellata (L.) W. Barton); 2 – ортилія

однобока (Orthilia secunda (L.) House); 3 – грушанки круглолиста (Pyrola
rotundifolia L.); 4 – мала (P. minor L.); 5 – зеленокіткова (P. chlorantha Sw.);
6 – одноквітка одноквіткова (Moneses uniflora (L.) A. Gray) (Rothmaler, 2009)

Mill.) – деревце з достатньо вираженими характеристиками віо�
лента, а багаторічна трав’яниста рослина смовдь гірська
(Peucedanum oreoselinum (L.) Moench) та напівпаразит дерев оме�
ла біла (Viscum album L.) мають риси патієнтів.

Інший приклад стосується рослин родини Грушанкові
(рис. 2.7.6). Це невеликі рослини, які, на думку вчених, є пере�
хідною формою між чагарничками та багаторічними травами. До
чагарничків, зокрема, відносять зимолюбку зонтичну
(Chimaphila umbellata (L.) W.Barton) та ортилію однобоку
(Orthilia secunda (L.) House), а до багаторічних трав більш подібні
грушанки круглолиста (Pyrola rotundifolia L.), зеленоквіткова
(Pyrola chlorantha Sw.) та мала (P. minor L.) й одноквітка одно�
квіткова (Moneses uniflora (L.) A. Gray). Як бачимо із наведених
гістограм розподілу фітомаси (рис. 2.7.7), в ряду від чагарнич�
ків до трав збільшується частка генеративних органів у загаль�
ній фітомасі та зменшується частка стебла.

Адаптація до умов існування і пластичність морфометричних
параметрів визначається за зміною їхніх середніх арифметичних
значень у різних еколого�ценотичних умовах. На відміну від тва�
рин рослини мають вищі показники пластичності, що дозволяє
їм адаптуватися до різних умов, і компенсує їх нездатність акти�
вно рухатися. У морфометрії пластичність визначають за зміною
середніх арифметичних значень окремих параметрів у різних
місцезростаннях. Як приклад оцінки пластичності рослин

1 2 3 4 65



216

Рис. 2.7.7. Гістограма розподілу фітомаси рослин родини Грушанкові
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розглянемо гістограми розподілу фітомаси в рослин родини Гру�
шанкові в різних за зволоженістю місцезростаннях – сухому бе�
резово�сосновому лісі та заболоченому сосновому лісі сфагново�
му. З рис. 2.7.8 бачимо, що ортилія однобока та грушанка мала
мають у досліджуваних місцезростаннях більш високу пластич�
ність, ніж грушанка круглолиста. При цьому в ортилії однобо�
кої більш пластичною була частка стебла, а в грушанки малої –
частка листя в загальній фітомасі. У результаті адаптації до
інших умовах місцезростань характер пластичності морфопара�
метрів може бути іншим.

Мірою пластичності рослин є індекс фітоценотичної пласти�
чності (Злобін, 2009), який розраховується за формулою

,
A

BA
I p




де I
P
 – індекс фітоценотичної пластичності;

A – максимальне значення морфопараметра;
B – мінімальне значення морфопараметра.

Розрахуємо індекс фітоценотичної пластичності для рослин кон�
валії лікарської (Convallaria majalis L.), що ростуть у різних лісо�
вих фітоценозах (табл. 2.7.5). Як бачимо, найменшою є пластич�
ність кількості квіток та площа найбільшого листка, можливо, озна�
ки, що найбільшою мірою закріплені генетично. Фітомаса листя та
загальна фітомаса мали середні значення індексу фітоценотичної
пластичності, а найбільшим значенням цього показника відзнача�
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Рис. 2.7.8. Гістограми розподілу фітомаси, які демонструють
пластичність видів родини Грушанкові в різних типах лісу:

1 – маса генеративних органів (суцвіття); 2 – маса листя; 3 – маса стебла
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лася кількість плодів. Імовірно, у різних лісових фітоценозах ство�
рюються різні умови для запилення й формування повноцінних
плодів. На основі аналізу значень цього морфометричного парамет�
ра доходимо висновку, що найбільш сприятливими умови для фор�
мування плодів є в сосновому лісі конвалієвому та дубовому лісі рі�
знотравному, а в сухому сосновому лісі лишайниковому та тінисто�
му кленово�дубово�конвалієвому плодів на рослинах менше.

Óãðóïîâàííÿ 

Ìîðôîïàðàìåòðè 
ñîñíîâèé 

ë³ñ 
ëèøàé-
íèêîâèé 

ñîñíîâèé 
ë³ñ êîíâà-

ë³ºâèé 

êëåíîâî-
äóáîâèé ë³ñ 
êîíâàë³ºâèé 

äóáîâèé 
ë³ñ ð³çíî-
òðàâíèé 

²íäåêñ 
ïëàñòè÷-

íîñò³ 

Ô³òîìàñà ëèñòÿ, ã 1,5 1,8 2,3 2,0 0,53 
Ê³ëüê³ñòü êâ³òîê, øò. 8,9 10,1 9,4 11,2 0,26 
Ê³ëüê³ñòü ïëîä³â, øò. 2,1 4,2 2,5 4,1 1,00 
Çàãàëüíà ô³òîìàñà, ã 3,2 3,8 5,2 4,9 0,63 
Ïëîùà ëèñòêà, ñì2 64,2 53,1 68,9 67,9 0,30 

Таблиця 2.7.5. Пластичність морфометричних параметрів конвалії
лікарської в різних лісових фітоценозах
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Визначення швидкості росту рослин. Як зазначалося, для
вивчення динамічних морфометричних параметрів рослин від�
бирають вибірки через певні проміжки часу. Так, у рослин цук�
рового буряку (Beta vulgaris L.) для морфометричного аналізу
відбирали вибірки на 85, 110, 126 та 171�й дні вегетації. На
рис. 2.7.9 показано, як це виглядає на графіку, а в цифровому
вираженні це демонструє такий морфометричний параметр, як
абсолютна швидкість росту, розрахований для листя, коренеп�
лоду та загальної маси рослин (табл. 2.7.6). Бачимо, що спочат�
ку зростання загальної фітомаси забезпечується переважно
збільшенням маси листя, а вже потім визначальну роль починає
відігравати коренеплід. Більше того, на кінець вегетації маса
листя зменшується внаслідок відмирання частини листків, про
що свідчить знак «–» для абсолютної швидкості росту маси листя
між 126 та 171�м днями вегетації.

Неушкоджуючі методи морфометрії і їх значення для моні�
торингу рідкісних видів рослин. Для рідкісних, зникаючих ви�
дів рослин неприпустимо їх знищення. Також не слід це робити,
якщо популяція є нечисленною. У такому разі використовують

Рис. 2.7.9. Динаміка наростання маси листя (1), кореня (2) та
загальної фітомаси (3) рослин цукрових буряків

700

600

500

400

300

200

100

0
80 100 120 140 160

Ì
àñ

ñà
, ã

Äåíü âåãåòàö³¿

2
1

3



219

Таблиця 2.7.6. Морфометричні параметри рослин цукрового буряку в
різні періоди вегетації

Äåíü 
âåãåòàö³¿ 

Ìàñà 
ëèñòÿ, 

ã 

Ìàñà 
êîðåíÿ, 

ã 

Çàãàëüíà 
ô³òîìàñà, 

ã 

Àáñîëþòíà 
øâèäê³ñòü 

íàðîñòàííÿ 
ìàñè ëèñòÿ, 

ã/äîáó 

Àáñîëþòíà 
øâèäê³ñòü 
ðîñòó ìàñè 

êîðåíåïëîäó, 
ã/äîáó 

Àáñîëþòíà 
øâèäê³ñòü 

ðîñòó 
çàãàëüíî¿ 

ìàñè, 
ã/äîáó 

85 0,7 0,1 0,8 – – – 
110 37,4 3,6 41,1 1,5 0,1 1,6 
126 342,0 149,5 491,5 19,0 9,1 28,2 
171 285,0 420,0 705,0 –1,3 6,0 0,8 

неушкоджуючі методи морфометрії, суть яких полягає у вико�
ристанні лише тих морфопараметрів, які можна визначити без
пошкодження рослини (Панченко, 2007). Доводиться в першу
чергу відмовлятися від визначення вагових морфометричних па�
раметрів, визначення площі листя методом висікань тощо. Усі
вимірювання здійснюються в польових умовах, це певною мірою
незручно і вимагає більше часу. Перевагою неушкоджуючих ме�
тодів морфометрії є можливість протягом тривалого часу спосте�
рігати за одними й тими самими рослинами. Для цього їх мітять
і широко використовують методи картування (розділ 2.7).

Як приклад наведемо результати спостережень за рослина�
ми баранця звичайного (Huperzia selago
(L.) Bernh. ex Schrank & Mart.) у НПП
«Деснянсько�Старогутський». Цей пла�
ун не має довгих сланких гілочок
(рис. 2.7.10). Його гілочки наростають у
висоту, але з часом при основі полягають
й укорінюються. Завдяки дихотомічно�
му галуженню утворюється більш�менш
щільна куртина. На рис. 2.7.11 показа�
но, що кількість точок росту в таких ку�
ртинах поступово збільшується, хоча в
окремі роки можливе й зменшення через

Рис. 2.7.10. Загальний вигляд рослини
баранця звичайного (Huperzia selago (L.)

Bernh. ex Schrank & Mart.)
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відмирання в несприятливі зими. При цьому висота гілочок в
останні роки спостережень виявилася навіть меншою, ніж це було
у 1998 році. Зменшується й загальна щільність розташування
точок росту в куртинах. Це зумовлено тим, що рослина, розрос�
таючись у ширину, має високу щільність точок росту на пери�
ферії, а в центрі куртини утворюються прогалини. Виняток ста�

Рис. 2.7.11. Динаміка деяких характеристик рослин баранця звичайного.
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новить найменша із досліджуваних рослин: у неї останніми ро�
ками спостерігається збільшення щільності куртини, навіть не�
зважаючи на зменшення кількості точок росту. Знаючи прибли�
зно швидкість росту куртин баранця, не важко розрахувати їх
вік. У НПП «Деснянсько�Старогутський» вік окремих рослин ба�
ранця звичайного зіставний із віком дерев і становить до 80–90
років. Стосовно висоти гілочок цей параметр за роки спостере�
жень мало змінився в усіх рослин, за винятком найменшої рос�
лини, у якої між 2002 та 2004 рр. висота зменшилася майже
удвічі. Це виглядало як звичайне вилягання при основі стебла,
але більш різке. Гілочки успішно укорінилися, унаслідок чого
їх стало більше, і це призвело до зростання щільності куртини.
(Як приклад використання неушкоджуючих методів морфомет�
ричного аналізу дивіться також рисунок 2.8.13.)
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Для вирішення широкого кола питань, пов’язаних із проведен�
ням моніторингу стану популяцій рослин, вивченням особливо�
стей їх біології та екології, використовуються різні методи кар�
тування. Основним завданням такої роботи є скласти план роз�
міщення рослин на певній території. Та частина території, яка
зайнята рослинами певного виду, називається популяційним
полем. Воно може бути однорідним або частіше складним (неод�
норідним) за своєю структурою та конфігурацією. Неоднорідність
популяційного поля може бути зумовлена особливостями рельє�
фу, характером рослинності, особливостями впливу діяльності
людини в різні часи тощо. Усе це важливо відображати на плані.

Слід також зазначити, що характер розміщення рослин зале�
жить від особливостей їх росту, розмноження та розповсюджен�
ня насіння, умов його проростання. Важливо пам’ятати й те, що
в різних рослин на плані ми можемо позначати різні за своїм біо�
логічним значенням частини. У тих рослин, що мають довгі ко�
реневища і розмножуються переважно вегетативно, одиницями
картування є окремі надземні пагони. Вони підземними органа�
ми зв’язані з сусідніми пагонами, становлячи, по суті, один ор�
ганізм. У такому разі, щоб встановити всі зв’язки між окремими
рослинами, доводиться розкопувати кореневища. Це клопітка
робота, і часто її не проводять, позначаючи на плані кожен окре�
мий надземний пагін, який і може слугувати основною одини�
цею картування. Порахувати, скільки тут власне організмів, у
такий спосіб неможливо. Інші рослини не мають довгих підзем�
них пагонів і розміщуються компактно, тому на плані можемо
позначити кожен організм.

Найбільш інформативно, якщо план не лише демонструє роз�
міщення рослин у популяціях та ілюструє характер їх розподі�

2.8

Êàðòóâàííÿ ïîïóëÿö³é ð³äê³ñíèõ âèä³â
ðîñëèí
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лу, а й за умови проведення додаткових (супутніх) спостережень,
дає можливість з’ясувати причини саме такого розміщення рос�
лин і конфігурації популяційного поля.

Різноманітність об’єктів дослідження та особливостей їх по�
ширення на місцевості, певна детальність виконання робіт тощо
вимагає використання набору методів. А якщо дослідник працює
з рідкісними рослинами, то мусить враховувати таке: 1) знахід�
ки рідкісних видів рослин пов’язані зі значним елементом випад�
ковості; 2) часто місцезнаходження важкодоступні. Усе це ство�
рює дефіцит часу, тому доводиться використовувати прості й од�
ночасно надійні методи картування. Володіння арсеналом різно�
манітних методів і технік дозволяє досліднику оперативно отри�
мати максимально повний матеріал.

Мета роботи – продемонструвати основні прийоми карту�
вання популяцій рідкісних видів рослин і проведення супутніх
спостережень.

У роботі описані такі методи картування популяцій рослин:

� точковий;
� сітковий за квадратами;
� суцільний за квадратами;
� суцільний від лінійного базису;
� суцільний від базису з двох опорних точок;
� суцільний від базису з однією опорною точкою.

Åòàïè âèêîíàííÿ ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Підготовка. Роботи з картування популяцій рослин можна поді�
лити на три етапи: підготовчий, польових досліджень і камера�
льної обробки даних. Завданнями підготовчого етапу є збір відо�
мостей про поширення досліджуваного виду, попереднє обсте�
ження території, визначення меж популяції, вибір способу кар�
тування й планування супутніх спостережень, складання карто�
основи. Отримати відомості про місцезростання досліджувано�
го виду (якщо такі навіть вже відомі автору) можна з різноманіт�
них джерел: даних літератури (флори, публікацій про флорис�
тичні знахідки, відомостей з опису окремих територій тощо), за
даними гербарних колекцій, з усних повідомлень, за матеріала�
ми спеціально проведеного анкетування місцевих жителів. Пе�
ред виконанням основних польових робіт важливо провести по�
переднє обстеження території. Це допоможе уточнити поширен�
ня рослин, визначитися з методикою, підготуватися до
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виконання основної роботи. Добре на етапі попереднього обсте�
ження визначити межі популяції. Для цього оглядають усі при�
датні для виду місцезростання. На основі побаченого визначають�
ся з методом картування рослин, керуючись відомостями
табл. 2.8.1. Ураховують розмір і форму популяційного поля,
ландшафтні особливості, характер рослинності і час, який є для
роботи в полі.

Із наведених у табл. 2.8.1 методів найбільших витрат часу ви�
магають суцільне та сіткове картування. Це найточніші методи,
які дозволяють застосовувати різні супутні спостереження. Вико�
ристання зазначених методів картування доцільне при регуляр�
них стаціонарних дослідженнях. Всі способи картування від ба�
зису не вимагають значних витрат часу, хоча й не дозволяють отри�
мати результати з високою точністю, тому використовуються в ході
маршрутних досліджень. Істотним недоліком картування від ба�
зису є те, що в зімкнутому рослинному покриві дуже складно ви�
являти дрібні рослини. Тому цей метод можна застосовувати лише
для вивчення невеликих популяцій добре помітних рослин у роз�

Таблиця 2.8.1. Порівняльна характеристика різних методів картуван�
ня популяцій рослин

Ìåòîä êàðòóâàííÿ 

ñóö³ëüíèé â³ä áàçèñó 

Ïàðàìåòðè 

òî÷êîâèé 
ñ³òêîâèé 
çà êâàä-
ðàòàìè 

ñóö³ëüíèé 
çà êâàä-
ðàòàìè ë³í³éíèé 

áàçèñ 
îäíà 

îïîðíà 
òî÷êà 

äâ³ 
îïîðí³ 
òî÷êè 

Òî÷í³ñòü ++ +++ ++++ ++ + + 

Ïëîùà 
äîñë³äæóâàíî¿ 
ïîïóëÿö³¿ 

++++ +++ + ++ + ++ 

Ìîæëèâ³ñòü 
çàñòîñóâàííÿ 
ñóïóòí³õ 
ñïîñòåðåæåíü 

+ ++ +++ + + + 

Âèòðàòè ÷àñó ++ +++ ++++ + + + 

Âèêîðèñòàííÿ ïðè 
äîñë³äæåííÿõ:       

- ìàðøðóòí³ ++ + + +++ +++ +++ 

- íàï³âñòàö³îíàðí³ +++ ++ ++ +++ +++ +++ 

- ñòàö³îíàðí³ ++ +++ +++ ++ + ++ 
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рідженому рослинному покриві. Популяції, які займають великі
площі, картують точковим методом. Екологічні дослідження ве�
ликих популяцій вимагають використання комбінації методів.
Наприклад, карта великої популяції може бути складена точко�
вим, а окремих локусів – суцільним методом.

Якщо за метод картування обрано точковий або точковий за
квадратами, слід подбати про картооснову. Вона необхідна для
нанесення потрібних під час роботи відомостей: місцезнаходжен�
ня рослин та їх груп, типів місцезростань тощо. Картоосновою
при вивченні великих популяцій (1000 і більше га) може бути
топографічна карта масштабом 1:20000 або 1:10000. Якщо зайня�
та популяцією площа становить 100–1000 га, картоосновою мо�
жуть служити карти землекористування чи плани лісових наса�
джень. Сучасні інтернет�браузери надають безкоштовний доступ
до карт різного масштабу достатньо високої якості, включаючи
супутникові знімки. Проте часто доводиться картувати локалі�
тети в кілька гектарів і менше. У такому разі складають основу
карти на місці за допомогою простих геодезичних прийомів або
схематично. Картооснова стане в пригоді як під час підготовки
спостережень, так і в ході їх виконання й на етапі опрацювання
результатів. Тому її підготовка є відповідальним завданням.

Набір супутніх спостережень визначають, виходячи з цілей
та завдань дослідження та обраного методу картування, тому ці
приклади наведено нижче, при описі методик. Те саме стосуєть�
ся й камеральної обробки даних.

Òî÷êîâå êàðòóâàííÿ

Найчастіше використовується при дослідженні локальних попу�
ляцій на площах до кількох тисяч гектарів. Одиницями карту�
вання, як правило, є групи рослин або їх скупчення, так звані
локуси. Картооснови готують на базі карт масштабом від 1:10000
до 1:100000, обираючи найзручніші для виконання конкретних
завдань серед доступних в Інтернеті та стандартні – топографічні
або спеціальні карти (карти землекористування та лісонаса�
джень). На картооснову наносять відомі до початку польових
досліджень локалітети рослин й іншу необхідну інформацію, що
допомагає планувати маршрути (дороги, контури ділянок з різ�
ним характером рослинного покриву). У наш час у польових умо�
вах встановити розташування одиниць картування легко за
допомогою приладів позиціонування на місцевості (наприклад,
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GPS). Це також значною мірою підвищує якість роботи й дозво�
ляє використовувати широкий спектр програмного забезпечен�
ня для обробки та оформлення даних (програма MapInfo тощо).

Супутні спостереження мають загальний характер і поляга�
ють в описі основних рис ландшафту та рослинного покриву.

Витрати часу. Залежно від площі території робота може ви�
конуватися від одного дня до кількох років.

Приклади. План розміщення локалітетів рястів порожнис�
того (Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte) та ущільненого
(Corydalis solida (L.) Clairv.) у Старогутському лісовому масиві
складено за результатами маршрутних спостережень протягом
семи років (рис. 2.8.1). Як картооснова використана схема роз�
ташування лісогосподарських кварталів. На неї нанесені як ве�
ликі (кілька гектарів), так і дрібні (до 100 м2) місцезнаходжен�
ня. Виконана робота стане в пригоді при плануванні заходів з від�
новлення корінних деревостанів. Адже наприкінці XIX – на по�
чатку XX століття тут інтенсивно вирубалися і хвойні, і широ�
колистяні ліси, а на їх місці створювали лише штучні соснові
насадження. Нині широколистяні ліси займають менше 3% цього
лісового масиву. Обидва види рястів – весняні ефемероїди – ха�
рактерні для листяних лісів, і їх сучасне поширення з високою
ймовірністю вказує місця, де колись були представлені широко�
листяні ліси. Така карта, однак, дає уявлення лише про просто�
рове розміщення рослин.

Точковим методом складено й карту поширення борідника
паросткового (Jovibarba globifera (L.) J.Parn.) в околицях с. Ули�
ця у НПП «Деснянсько�Старогутський» (рис. 2.8.2). Для складан�

Рис. 2.8.1. Поширення рястів у Старогутському лісовому масиві НПП
«Деснянсько�Старогутський»: а – порожнистий Corydalis cava (L.),

Schweigg. & Koerte; б – ущільнений Corydalis solida (L.) Clairv

Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ,
Áðÿíñüêà îáë.

Óëèöÿ

à á Ñòàðà Ãóòà
Óêðà¿íà,

Ñóìñüêà îáë.
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ня карти використано навігатор GPS, за допомогою якого визна�
чали координати окремих популяційних локусів – скупчень рос�
лин від кількох десятків до тисяч особин, що віддалені від подіб�
них груп не менше ніж на 5–10 м. За допомогою спеціальної
компьютерної програми накладено отримані координати (точки)
з картою масштабу 1 : 20 000. На схемі точками позначено розта�
шування окремих локусів популяції борідника паросткового.
Також зображені ізогіпси, річка, типи рослинності, село та доро�
ги. За допомогою карти розраховуємо, що популяція займає бли�
зько 19 га і налічує 106 локусів. У ландшафтному плані популя�
ційне поле розташоване на уступі борової тераси, де перепад висот
на південь становить 2,1–5,6 м на 100 м. Більшість локусів розта�
шована в глибині соснових лісів лишайникових та злаково�зеле�
номохових і на узліссі, а один – серед справжніх лук з домінуван�
ням мітлиці тонкої (Agrostis tenuis Sibth.). Бачимо, що розташу�
вання локусів нерівномірне: у східній частині популяційного поля
налічується 78 локусів, а в центральній – 22. Такий план буде ко�
рисний при регулярних спостереженнях за станом даної популяції.

Обладнання та матеріали. GPS�навігатор, шпагат на котушці,
геодезична рулетка довжиною 30, 50 або 100 м, компас,

Рис. 2.8.2. Картосхема популяції борідника паросткового у НПП
«Деснянсько�Старогутський»: 1 – ліси; 2 – луки; 3 – болота;
4 – чагарники; 5 – річки, озера; 6 – вирубки; 7 – ізогіпси; 8 – дороги;

9 – населені пункти; 10 – локалітети борідника паросткового
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фотоштатив, лазерний будівельний рівень, дерев’яні кілки для
натягування шпагату, польовий щоденник.

Побудовані за допомогою точкового методу картосхеми і пла�
ни дають уявлення про кількість локалітетів, їх ландшафтну
приуроченість. Цей метод має обмеження щодо оцінки екологіч�
них та ценотичних умов місцезростань рослин, відображення
структури популяції.

Ñ³òêîâå êàðòóâàííÿ çà êâàäðàòàìè

Суть сіткового картування полягає в тому, що зайнята популя�
цією територія поділяється на ділянки квадратної або прямокут�
ної форми – комірки сітки на майбутньому плані. З успіхом може
бути взята за картооснову контурна карта лісогосподарських ді�
лянок чи навіть кварталів (див. рис. 2.8.1). За наявності особин
виду на конкретній ділянці остання на плані позначається умов�
ним знаком, наприклад, крапкою або повністю замальовується
умовним кольором.

Найчастіше досліднику доводиться поділяти популяційне
поле на ділянки самостійно. Для цього з одного кута прямокут�
ника, в який вписується популяційне поле, закладають пара�
лельні ходи. Їх напрям орієнтують за сторонами світу або вздовж
лінійних орієнтирів (просік, каналів тощо). Відстань між хода�
ми вибирають так, щоб популяційне поле було поділене не мен�
ше ніж на 30–50 ділянок, що дозволяє зібрати достатні дані для
статистично достовірних результатів. Ходи на місцевості позна�
чають натягнутим шпагатом або віхами. Рухаючись вздовж них,
за допомогою геодезичної рулетки позначають відстані, кратні
ширині ходів, виділяючи квадратні або прямокутні ділянки.
Прилади позиціонування на місцевості (наприклад, GPS�навіга�
тор) домомагають встановити межі популяційного поля й виді�
лити великі ділянки. Схему розміщення квадратів креслять у
польовому щоденнику. Кожній ділянці присвоюють порядковий
номер. Далі кожну з них ретельно обстежують на наявність чи
відсутність виду.

Супутні спостереження. Завдання супутніх спостережень
полягає в з’ясуванні причин наявності або відсутності виду на
конкретній ділянці. Для цього проводять їх загальний опис. По�
значають умови рельєфу, зволоження, характер рослинності та
домінанти за ярусами, режим господарського використання.
Якщо якась ділянка неоднорідна, окремо складають її схему,
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виділивши контури ліній рельєфу, типів рослинності тощо. При
цьому уточнюють розповсюдження досліджуваного виду в межах
виділених контурів. У межах окремих ділянок за певною схемою
(регулярно чи випадково) можуть бути закладені облікові ділян�
ки меншого розміру для кількісного обліку рослин.

Приклад. Сітковий спосіб картування використано при дос�
лідженні популяції гудайєри повзучої (Goodyera repens (L.) R. Br.)
у НПП «Деснянсько�Cтарогутський» (Панченко, 2009). Популя�
ційне поле поділене на квадрати зі стороною 50 м. Гудайєра пов�
зуча виявлена лише в найбільшій ділянці лісогосподарського
кварталу (рис. 2.8.3). Тут росте старий ялиново�сосновий ліс.
У межах кожного квадрата закладали облікові ділянки, на яких
виконано опис біотопу й проведено кількісні обліки рослин. Вста�
новлено, що загальна чисельність популяції сягає щонайменше
170 тис. рослин на площі 18,4 га. Визначено, що рослини гудайє�
ри найчастіше росте в місцях, де зімкнутість крон ялини в

Рис. 2.8.3. План популяції гудайєри повзучої (Goodyera repens (L.) R. Br.):

1 – квадрати, де вид відсутній; 2 – квадрати, де вид помічено на додатково
закладених облікових ділянках; 3 – квадрати, де вид наявний, але не

відмічений на додатково закладених облікових ділянках; 4 – межі

 лісогосподарських ділянок; 5 – межі кварталу (просіка)

1 2 3 4 5 50 ì
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деревостан становить 0,25–0,40 за мінімальної участі широко�
листяних порід та зімкнутості крон ліщини в підліску до 0,40.
Саме в таких умовах формується моховий покрив, і в складі тра�
в’яно�чагарничкового ярусу домінують чорниця (Vaccinium
myrtillus L.) та папороть�орляк (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn).

Витрати часу. Метод досить простий і вимагає порівняно не�
багато часу. Плануючи роботу, слід виходити з таких розрахун�
ків. Визначення меж популяції до 10 га – 1 день, поділ на квад�
рати тієї самої площі 1–2 дні. За день двом дослідникам реально
обстежити до 5–10 (20) ділянок площею 1010 – 5050 м одночас�
но з проведенням супутніх спостережень. Більше часу потрібно
відводити на визначення меж популяції й поділ території в лісах
і заростях чагарників.

Обладнання та матеріали. Для виконання роботи потрібні
кутомірні інструменти, достатньої довжини шпагат на котушці
для зручності в користуванні, геодезична рулетка довжиною 30–
50 м, компас, дерев’яні кілки для натягування шпагату, польо�
вий щоденник.

Група методів, завданням яких є визначення розташування
всіх облікових одиниць на площі, дістала назву суцільного кар�
тування. Це методи картування за квадратами та від базису. Че�
рез значні витрати часу застосовується на порівняно невеликих
площах. Похибка, яку дають сучасні загальнодоступні прилади
позиціонування на місцевості, особливо в лісах, не дозволяє їх
використовувати для автоматизації досліджень.

Ñóö³ëüíå êàðòóâàííÿ çà êâàäðàòàìè

Для виконання популяційне поле або його частину поділяють на
квадрати (у деяких випадках прямокутники). Цим не лише до�
сягається підвищення точності, а й полегшується пошук рослин.
Розмір квадратів для трав’янистих рослин – від 0,50,5 до 55 м.
Для картування дерев розмір квадратів збільшують до 20–50
20–50 м. Кожний квадрат уважно обстежують й позначають усі
облікові одиниці. Рослини мітять кілочками або етикетками й
нумерують.

У кожному квадраті обирається початок координат, напри�
клад, південно�західний кут. Відповідно, на південній стороні
квадрату відміряємо координату по осі ОХ, а на західному – ОУ
(рис. 2.8.4). Координати встановлюють для всіх облікових оди�
ниць, розташованих у квадраті. Для цього від основи рослини до
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сторони ОХ і ОУ по черзі
проводять перпендикуляри
і визначають відстань від
початку координат до точки
перетину перпендикуляра зі
стороною квадрата. Часто
на карту наносять також
проекцію рослини.

Спосіб суцільного карту�
вання за квадратами найча�
стіше використовують для
стаціонарних моніторингових досліджень. Основне завдання кар�
ти в цьому разі – допомагати знаходити рослини при повторних
спостереженнях. Такі робочі карти готують у великих масшта�
бах (1:1 – 1:10). Проте навіть за допомогою подібної карти буває
важко ідентифікувати рослини, тому для надійності межі зака�
ртованих ділянок закріплюють в натурі, а окремі облікові оди�
ниці мітять кілочками чи етикетками.

Супутні спостереження. Супутні спостереження проводять з
метою з’ясування окремих аспектів біології й екології виду, для
чого описують квадрати (зімкнутість крон деревостану, проек�
тивне покриття трав або окремих видів, глибину підстилки, умо�
ви зволоження, щільність ґрунту тощо) і рослини (визначають
онтогенетичний стан, вимірюють морфометричні параметри
тощо).

Для конкретної особини можуть бути встановлені такі хара�
ктеристики:

1) онтогенетичний стан (вегетативна чи генеративна);
2) морфометричні дані (висота, кількість листя, квіток, плодів

тощо);
3) висота ярусу і зімкнутість рослин навколо досліджуваної осо�

бини;
4) особливості субстрату (глибина лісової підстилки чи лучного

вороху, глибина мохового покриву, наявність порушень суб�
страту людиною або тваринами), особливості мікрорельєфу на
місці зростання рослини.

Рис. 2.8.4. Схема визначення
координат рослини в межах

ділянки

Õ

Ó
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Для запису результатів картування та супутніх спостережень
у щоденнику слід використовувати форму таблиці. Наприклад:

Ä³ëÿíêà / 
íîìåð 

ðîñëèíè 
Õ Ó 

Âèñîòà 
ðîñëèíè, 

ñì 

Ê³ëüê³ñòü 
ïëîä³â, 

øò. 

Ïðîåêòèâíå 
ïîêðèòòÿ òðàâ,  

% / âèñîòà ÿðóñó 
òðàâ, ñì 

Ãëèáèíà 
ë³ñîâî¿ 

ï³äñòèëêè, 
ñì 

       

Приклад. Як приклад наведемо план місця масового розмно�
ження баранця звичайного (Huperzia selago) (рис. 2.8.5а). Розта�
шування рослин тут нерівномірне. Щоб з’ясувати причину цьо�

Рис. 2.8.5. План місця масового розмноження баранця звичайного
(Huperzia selago) (a) на фоні висоти мохового покриву (б):

1 – рослини баранця звичайного; 2 – ізолінії висоти мохового ярусу (см)
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го, проведено супутні спостереження: у межах кожного квадра�
та регулярним способом закладали 16 точок, де виміряли висоту
мохового покриву і побудували її карту (рис. 2.8.5б). Встановле�
но, що переважна більшість рослин розміщена там, де висота
мохів не перевищує 5 см.

Також у ході супутніх спостережень враховували висоту мо�
хів безпосередньо біля рослин баранця звичайного. У результаті
отримали матеріал для побудови діаграми відносних частот роз�
поділу висоти мохового покриву на основі вимірів регулярним
способом у квадратах і безпосередньо біля рослин баранця зви�
чайного (рис. 2.8.6). Більшість рослин виду розташовані в міс�
цях, де висота мохового покриву становить 1–2 см при середній
висоті мохового покриву на ділянці 3,8 см.

Витрати часу. За день роботи два дослідники встигають за�
картувати 10–20 ділянок розміром 11 – 22 м, якщо супутні
спостереження містять загальний опис квадрата і визначення ос�
новних морфометричних параметрів рослин (за наявності 5–10
особин у кожному квадраті).

Рис. 2.8.6. Гістограми відносних частот розподілу висоти мохового
покриву в середньому на ділянці (вгорі) та безпосередньо біля рослин

баранця звичайного (Huperzia selago) (внизу)
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Обладнання та матеріали. Компас, бажано бусольний, шпа�
гат на котушці, рулетка 2–5 м, геодезична рулетка 30–50 м, лі�
нійка, польовий щоденник, бланки.

При проведенні маршрутних та напівстаціонарних дослі�
джень можуть бути рекомендовані три способи суцільного кар&
тування від базису: з лінійним базисом, з однією і двома базис�
ними точками. Вони за найменших витрат часу дозволяють по�
рівняно швидко складати план достатньої точності.

Ñóö³ëüíå êàðòóâàííÿ â³ä ë³í³éíîãî áàçèñó

Як лінійний базис використовують рулетку, натягнуту через все
популяційне поле з урахуванням сторін світу. За допомогою ще
однієї рулетки визначають довжину перпендикуляра, проведено�
го від лінійного базису до кожної облікової одиниці. Ці відстані є
координатами розташування рослин у двовимірній системі коор�
динат. Координатою по осі ОХ є відстані від початку відліку по
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Рис. 2.8.6. План розміщення рослин в популяції лілії лісової
(Lilium martagon L.):

1 – вегетативні рослини; 2 – генеративні рослини; 3 – розміщення базисної

рулетки; 4 – межа між угрупованнями
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базисній рулетці, а координатою по осі ОУ – довжина перпенди�
куляра між рослиною і базисною рулеткою. Відповідно, якщо лі�
нійний базис розділяє популяційне поле, значенням координат по
осі ОУ праворуч від базисної рулетки присвоюють знак «мінус».

Прикладом може слугувати план популяції лілії лісової
(Lilium martagon L.) в околицях с. Білиця (Дружбівське лісни�
цтво) Ямпільського району Сумської області. Популяційне поле
неоднорідне і знаходиться біля просіки (рис. 2.8.7). При цьому
одна частина його знаходиться в 40–50�річному березовому лісі
ліщиново�рідкотравному, а інша – у 100�річній ділянці дубово�
го лісу злаково�різнотравного. Тому на плані розміщення рослин
вказано межі угруповань і розташовану поруч просіку. Також
відзначали факти квітування в рослин. Бачимо, що більшість
генеративних особин тяжіє до дубового лісу. У тінистих березо�
вому та сосновому лісах з густим підліском з ліщини переважа�
ють вегетативні рослини.

Супутні спостереження мають загальний характер і покликані
виявити особливості місцезростання з особливою увагою до неод�
норідності умов середовища (освітлення, зволоження, характер
рослинного покриву тощо). За рослинами здійснюють морфомет�
ричні спостереження та визначають їх онтогенетичний стан.

Витрати часу. Виконання картування трав’янистих рослин
чи дрібного підросту дерев залежить від умов густоти травостою.
Тривалість роботи визначається також обсягом супутніх спосте�
режень та розміром популяційного поля. Один дослідник протя�
гом дня здатен у розрідженому травостої закартувати близько
трьох локалітетів з 20–50 рослин на площі до 200 м2 і більше,
визначаючи в кожної особини до 5–7 морфометричних парамет�
рів неушкоджуючими методами (див. розділ 2.7).

Обладнання та матеріали. Дві геодезичні рулетки на 30–50
(100) м, рулетка 2–5 м, два дерев’яні кілочки для позначення ві�
длікових точок, потрібна кількість кілочків чи етикеток для ну�
мерації рослин у зарості, польовий щоденник.

Ñóö³ëüíå êàðòóâàííÿ â³ä òî÷êîâîãî áàçèñó

При виконанні картування способом від однієї базисної точки
такою точкою може слугувати забитий дерев’яний кілок (або й
природні предмети: дерево, камінь, пень), якірозміщуються у
центрі популяційного поля. У ході виконання роботи до кожної
особини в популяції визначають відстань від базисної точки і кут
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від напряму на північ. Точність скла�
дання карти визначається насамперед
якістю вимірювання кутів. Тому реко�
мендується використовувати бусоль�
ний, або геологічний, компас (рис.
2.8.8). Метод вимагає найменших ви�
трат часу.

Дві базисні точки А і В на місце�
вості позначають кілочками (рис.

2.8.9) або використовують природні утворення: великі камені,
дерева. У першу чергу вимірюють відстань між базисними точ�
ками АВ. Простіше будувати й обробляти план, якщо базисні
точки розташовуються з одного боку популяційного поля.

Для спрощення арифметичних розрахунків при обробці да�
них базисну точку А встановлюють так, щоб перпендикуляр,
проведений через неї до умовної лінії між точками А і В, не пере�
тинав популяційного поля. Для складання плану потрібно вимі�
рювати відстань між конкретною обліковою одиницею і обома ба�
зисними точками ХА та ХВ (рис. 2.8.10).

План зображують вручну або за допомогою комп’ютера.

Рис. 2.8.8. Бусольний, або геологічний,
компас

Рис. 2.8.9. Рекомендована схема
розміщення відлікових точок А та

В відносно популяційного поля

Рис. 2.8.10. Схема проведення
вимірів між рослиною та

відліковими точками

À Ñ Â
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ÂÀ
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Рис. 2.8.11. Схема нанесення точок на план за допомогою циркуля

У першому випадку на аркуші паперу позначають базисні точки
на відстані АВ в обраному масштабі. Місце розташування рос�
лин на плані визначають за допомогою циркуля (рис. 2.8.11).
У прийнятому масштабі циркуль встановлюють на відстань ХА
для першої рослини. Голку ставлять на точку А і креслять дугу.
Потім дугу радіусом ХВ в тому самому масштабі креслять від
точки В. На місці перетину дуг і буде місце розташування росли�
ни. Таку процедуру виконують для всіх рослин.

Результати записують у табличній формі в щоденник:

Íîìåð ðîñëèíè ÕÀ ÕÂ 
   

Для побудови плану у двовимірній системі координат розра�
ховують координати кожної з рослин на основі вимірів, викона�
них за схемою на рис. 2.8.9. Наведемо систему координат, центр
якої збігається з базисною точкою А, а вісь ОХ – з лінією, яка
сполучає базисні точки А і В.

Координату по осі ОХ розраховуємо за формулою

AB

XBABXA
x

2

222 


і використовуємо результат для встановлення координати по
осі ОУ:

.22 xXAy 

Знаючи координати, план розміщення рослин можна склас�
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ти за формою точкового графіку (див. розділ 1.9). Складання
плану чи картосхеми популяцій рослин може бути одночасно і
основним результатом роботи і допоміжним, коли розміщення
рослин важливо знати для їх пошуку при повторних досліджен�
нях. Картування може бути використане для точної оцінки чи�
сельності популяції, її щільності без закладання додаткових об�
лікових ділянок.

Супутні спостереження. Проводять для окремих рослин, як і
при суцільному картуванні.

Як приклад наводимо план розміщення гілочок у клоні бара�
нця звичайного (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.) з
НПП «Деснянсько�Старогутський» (рис. 2.8.12). На рисунок
клону накладено сітку із комірками 100 см2. Визначено кількість
гілочок у кожній комірці та щільність їх розміщення. Виділено

Рис. 2.8.12. Розміщення окремих гілочок у клоні баранця звичайного
(Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.)
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три градації щільності: 1 шт./дм2; 2–3 шт./дм2; 4 шт./дм2 і біль�
ше. Проведено порівняння з результатами супутніх спостережень
за морфометричними параметрами рослин: висотою гілочок, кі�
лькістю конусів наростання, довжиною річного приросту та
кількістю спороносних листочків. У результаті встановлено, що

Рис. 2.8.13. Залежність морфометричних показників окремих гілочок
від щільності їх розміщення в клоні баранця звичайного
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в зоні з високою щільністю клона спостерігається менші розга�
луженість гілочок, річний приріст і кількість спороносних лис�
точків. Середнє значення висоти окремих гілочок має тенденцію
до збільшення в місцях з найвищою щільністю клона
(рис. 2.8.13).

Витрати часу. Залежать від обсягу супутніх спостережень та
розміру популяційного поля. Два дослідники протягом дня здатні
закартувати до 100 рослин на площі до 200 м2 з вимірюванням у
кожної особини до 5–7 морфометричних параметрів неушкоджу�
ючими методами.

Обладнання і матеріали. Геодезична рулетка на 30–50
(100) м, бусоль чи бусольний компас і штатив для них, дерев’яні
кілочки для позначення базисних точок, запас кілочків або ети�
кеток для нумерації рослин, польовий щоденник.

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Популяції рідкісних видів рослин в урочищі.
У роботі наводяться плани розміщення рідкісних видів рос�

лин у конкретному урочищі. Картування може бути виконане
різними способами (точковим, суцільним). Крім планів розмі�
щення рослин, наводяться отримані за результатами супутніх
спостережень відомості: кількість рослин у популяціях, виснов�
ки про особливості місцезростань та дані морфометричних спо�
стережень залежно від можливостей застосованих методів. Ре�
зультати подібних робіт слід передавати також в обласні управ�
ління органів Мінекобезпеки, адже такі відомості дуже важливі
для моніторингу популяцій рослин.
2. Особливості популяцій конкретного виду рослин.

Для спостережень обирають популяції з різних місцезростань,
наприклад, у лісі і на узліссі, у хвойному та листяному лісі, у
місцях з різним за інтенсивністю чи характером впливу люди�
ни. На обраних ділянках за однаковою методикою складають
план розміщення рослин і проводять супутні спостереження. Ре�
зультатом роботи є порівняння особливостей розміщення рослин,
їхніх морфометричних параметрів, відмінності у віковій чи он�
тогенетичній структурі популяцій. Подібні дослідження дають
можливість встановити механізми адаптації виду до різних умов
місцезростань. Такий підхід може бути використано для з’ясу�
вання особливостей популяційної екології близьких у система�
тичному плані видів.
3. Динаміка популяцій конкретного виду рослин.
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Робота виконується на чітко окресленій ділянці протягом кі�
лькох років поспіль. Періодичність спостережень – від кількох
разів на рік до одного разу на 2–3 роки. Використовуються мето�
ди суцільного картування. Такий підхід дозволяє відстежити від�
мирання й появу нових рослин. Кількаразові спостереження про�
тягом року дозволяють спостерігати за появою сходів та їх роз�
витком, а разові спостереження за роками – періодичність їх цві�
тіння, тривалість життя. Якщо також проводяться морфомет�
ричні спостереження, то отримані дані дозволяють встановити
взаємозв’язок між погодними умовами та плодоношенням рос�
лин, появою нових особин. Розпочату в шкільні роки роботу мож�
на продовжити під час навчання у вищому навчальному закладі
для підготовки курсових та дипломної роботи.
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У лісах України окремі яруси формують дерева, чагарники, ча�
гарнички і трави, мохи і лишайники. Ярусність спостерігається
за висотою і в розміщенні підземних органів рослин. У зімкнуто�
му деревостані з висотою змінюються освітленість, температур�
ний режим, вологість. Визначення вертикальної структури лі�
сових рослинних угруповань дозволяє виявити й проілюструва�
ти особливості будови різних типів лісу, стадій динаміки фіто�
ценозів, результати впливу господарської діяльності. Усі ці фак�
тори значною мірою впливають на вертикальну структуру лісо�
вих фітоценозів. Тому оволодіння об’єктивними методами її ви�
значення й зображення є важливими навичками. За допомогою
цього нескладного методу може бути проведене як окреме дослід�
ження, так і підготовлені якісні ілюстрації тих біотопів, де
закладені стаціонарні ділянки.

Мета роботи: проілюструвати вертикальну структуру дерев�
ного та чагарникового ярусів лісового фітоценозу. Для цього не�
обхідно вирішити такі завдання: 1) визначити розміщення всіх
дерев’янистих рослин вище ніж 1 м у межах облікових ділянок;
2) виміряти параметри рослин; 3) взявши за основу стандартні
обриси основних деревних порід, зобразити їх у масштабі на мі�
ліметровому папері або за допомогою комп’ютера.

Обладнання: геодезичні рулетки на 50 та 10 метрів, рулетка
3 м, екліметр�висотомір або транспортир з виском, таблиця тан�
генсів, аркуш міліметрового паперу формату А4, блокнот для
польових записів, простий олівець, лінійка довжиною 30 см,
гумка, чорна гелева ручка.

2.9

Ïîáóäîâà âåðòèêàëüíîãî ïðîô³ëþ
ÿðóñ³â äåðåâ ³ ÷àãàðíèê³â ë³ñîâèõ

ô³òîöåíîç³â
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Ìåòîäèêà ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Для проведення спостережень обирається типова ділянка певно�
го фітоценозу, віддалена щонайменше на 30–50 м від доріг та
узлісь, якщо інше не передбачено метою і завданнями дослід�
жень. В обраному місці закладають облікову ділянку розміром
505 м, орієнтуючи її довгою стороною за сторонами світу (як
правило, з півночі на південь) або довільно.

Розміщення дерев’янистих рослин на обліковій ділянці ви�
значають за допомогою двох рулеток. Довша рулетка, натягнута
з півночі на південь, слугує східною межею облікової ділянки.
Відлік уздовж цієї рулетки з півночі на південь з точністю до 0,1 м
вказує координату по осі ОХ. Якщо визначити довжину перпен�
дикуляру від кожної рослини до довгої рулетки, можна знайти
координату по осі ОУ. Дані записують в форму табл. 2.9.1.

Визначають такі параметри рослин: висоту, висоту прикріп�
лення нижньої скелетної гілки (низ крони), проекцію крони на
північ та на південь, довжину кола навколо стовбура. Для визна�
чення висоти дерев і нижньої частини крони (висоти прикріплен�
ня скелетних гілок) користуються екліметром або простим при�
строєм на основі транспортира. Екліметр використовують відпо�
відно до інструкції. Цей пристрій показує висоту одразу, і тому
результат записують у стовпчик 6 табл. 2.9.1. Використовуючи
транспортир, його спочатку прикріплюють до твердої основи (ка�
ртон, фанера тощо), біля центральної позначки роблять отвір і

Таблиця 2.9.1. Форма для запису результатів вимірювання координат
дерев’янистих рослин та їх параметрів для визначення
вертикальної структури лісових фітоценозів

Êîîðäèíàòè,  
ì 

Ïðîåêö³ÿ  
êðîíè, ì 

Ïàðàìåòðè 
êðîíè, ãðàäóñè 

õ ó 

Íàçâà 
âèäó 

ïä. ïí. 

Âèñîòà,  
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âåð-
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íèç 
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Äîâæèíà 
êîëà 

íàâêîëî 
ñòîâáóðà, 

ñì 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3,1 4,1 Ñîñíà 
çâè÷àéíà 

3,9 4,7 ðîçðàõî-
âóºòüñÿ 
ï³çí³øå 

16 50 63 

2,4 3,7 Êðóøèíà 
ëàìêà 

1,0 0,7 2,0 – – – 

3,3 2,3 Ãîðîáèíà 
çâè÷àéíà 

0,8 0,6 3,0 – – – 
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Рис. 2.9.1. Схема визначення висоти дерев за допомогою
транспортира з виском

через нього прилаштовують висок. Відійшовши на необхідну від�
стань (10–20 м), визначають кут до верхівки та основи крони за
схемою на рис. 2.9.1. Результати заносять до табл. 2.9.1 (стовп�
чики 7 та 8). Для невисоких дерев допускається вимірювання
висоти окомірно. Проекцію крон на північ і на південь визнача�
ють рулеткою, для чого вимірюють відстань від стовбура до умов�
ного перпендикуляра від краю крони на поверхню землі, який
також визначається окомірно. Довжину кола навколо стовбура
дерев визначають на висоті грудей (близько 1,3 м) за допомогою
рулетки. Для рослин чагарникового ярусу цього не роблять.

За основу береться геометрична формула на основі закону
Піфагора:

AC = BC · tg ABC.

До одержаної величини слід додати зріст спостерігача CH (за�
звичай приймають за 1,5–2 м). У ході роботи спостерігач відхо�
дить на певну відстань від дерева HD (наприклад, 10 м), яку від�
міряють рулеткою. Орієнтуючи транспортир на верхівку дерева,
спостерігач визначає кут DBE за виском BD. Цей кут дорівнює
куту ABC.
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Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â

Вертикальний профіль лісових фітоценозів подають у вигляді
рисунка в масштабі 1:200 на міліметровому папері формату А4.
Для кожного виду рослин потрібно розробити умовні позначен�
ня й використовувати їх максимально подібні для зображення
всіх рослин даного виду, наприклад, див. рис. 2.9.2. Слід до�
тримуватися масштабу в зображенні всіх розмірних парамет�
рів рослин: висоти, проекції крони в північному та південному
напрямках.

Рекомендується такий порядок виконання роботи:
1. Визначають загальну кількість видів дерев’янистих рослин

на обліковій ділянці і для кожного з них визначають умовні
позначення (рис. 2.9.2).

2. На міліметровому папері відкладають вісь ОХ довжиною
25 см, що відповідає 50 метрам у масштабі 1:200.

3. На рисунок наносять по черзі всі рослини, керуючись дани�
ми таблиці з результатами спостережень.

4. Для визначення ширини крони дерева користуємося даними
колонок «Проекція крони» табл. 2.9.1. У масштабі відклада�
ють величину проекції крони на південь та північ.

5. Такі самі операції продовжуємо з усіма іншими деревами в
таблиці даних спостережень.

6. Після того як на рисунок будуть нанесені контури всіх рос�
лин, необхідно скласти таблицю зі списком видів і

Рис. 2.9.2. Зразок зображення контурів дерев та чагарників на
рисунках:

1 – дуб черешчатий (Quercus robur L.); 2 – береза повисла (Betula pendula
Roth); 3 – сосна звичайна  (Pinus sylvestris L.); 4 – клен гостролистий (Acer
platanoides L.); 5 – верба козяча (Salix caprea L.); 6 – бузина червона
(Sambucus racemosa L.); 7 – ліщина звичайна (Corylus avellana L.);

8 – горобина звичайна  (Sorbus aucuparia L.); 9 – крушина ламка (Frangula
 alnus Mill.); 10 – бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.)

1 2 3 4 5 6 7 8 109
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розрахувати кількість особин кожного виду в перерахунку на
гектар площі лісу за формою табл. 2.9.2.

Сучасні комп’ютерні програми дозволяють прискорити й
більш точно до стандартних контурів зображати рослини на ри�
сунку. Для цього може бути використана безкоштовна програма
Paint.NET. У ній можна створювати багато шарів зображення.
Як базовий шар беремо міліметрову канву з відсканованого
аркуша міліметрового паперу. У наступному шарі слід розмісти�
ти шкали довжини ділянки та висоти дерев. Потім накладають�
ся окремі контури рослин. Їх всі або по частинах трансформують
з використанням стандартних інструментів, розширюючи й зву�
жуючи крону, піднімаючи її так, щоб це відповідало отриманим
у польових умовах даним. Оскільки ці процедури відбуваються
на фоні міліметрової шкали, то масштаб зображення не має зна�
чення. Приклад рисунку вертикальної структури лісового фіто�
ценозу, побудованого за допомогою комп’ютера, наведено на
рис. 2.9.3. При виведенні на друк шар із зображенням мілімет�
рового відсканованого аркуша міліметрового паперу може бути
виключеним, а розмір осей ОХ та ОУ залишають для масштабу.
Для одержання зображення за допомогою комп’ютера можна
використати досить широкий набір програм, що дозволяють
отримувати тривимірне зображення.

Таблиця 2.9.2. Форма для розрахунку кількості дерев та чагарників на
одиниці площі

Âèä Ê³ëüê³ñòü îñîáèí  
íà ä³ëÿíö³, øò. 

Ê³ëüê³ñòü îñîáèí  
íà 1 ãà, øò. 

1.   
2.   
…   
Ðàçîì   
Äåðåâà ïåðøîãî ÿðóñó   
Äåðåâà â ï³äðîñò³ (äðóãèé 
ÿðóñ) 

  

×àãàðíèêè   
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèä³â   
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Рис. 2.9.3. Зразок оформлення рисунку вертикальної структури
лісового фітоценозу
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Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Вертикальна структура основних типів лісу урочища.
У роботі в ході маршрутних спостережень встановлюють ос�

новні типи лісів, а вже потім проводять вимірювання, необхідні
для ілюстрації їх вертикальної структури. Подібні роботи мають
описовий характер і важливі для характеристики природно�за�
повідних територій, окремих лісових масивів чи приміських лі�
сопарків.
2. Зміна вертикальної структури лісових фітоценозів в ході

динаміки.
Спостереження проводять на сусідніх ділянках, що характе�

ризуються однаковими ґрунтовими умовами і знаходяться в од�
накових умовах рельєфу, мають подібний склад деревостану, але
різний його вік. Дані роботи важливі для започаткування моні�
торингу за станом екосистем чи для прогнозування їх сукцесій�
них змін.
3. Зміна вертикальної структури лісових фітоценозів в умо&

вах антропогенних навантажень.
У ході маршрутних досліджень добирають місця для спосте�

режень, які мають однакові ґрунтові умови, знаходяться в схо�
жих умовах рельєфу. Важливо, щоб деревостан мав подібний
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склад та вік. Різниця між окремими фітоценозами має полягати
в різному ступені антропогенного навантаження: відвідуваності
з метою відпочинку, випасання худоби, на різній відстані від дже�
рел забруднення тощо. Такі роботи можуть бути використані для
індикації стану дигресії лісових екосистем.
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Картування є важливим елементом дослідження рослинного по�
криву. Зіставлення різних тематичних карт однієї й тієї самої
ділянки дозволяє помітити залежність між різними елементами
рослинного покриву, рельєфом та ін. Зіставлення карт та карто�
схем, які були виконані з певним часовим інтервалом (місяці,
роки), дозволяє зафіксувати динаміку змін рослинного покри�
ву. Також картографічні матеріали сприяють візуалізації отри�
маних даних, тому їх широко використовують як ілюстрації.

Мета роботи: засвоїти основні прийоми картування лісової
рослинності.

Обладнання і матеріали: польовий щоденник, висотомір,
лінійка, бланки, план лісонасаджень або аеро/космознімки та
GPS�навігатор.

Починати польові роботи слід з екскурсії виділеною для кар�
тування ділянкою. Метою цієї екскурсії є встановлення основ�
них просторових закономірностей розміщення рослинності.
У ході екскурсії складають список домінантів за ярусами і прис�
воюють назви лісовим фітоценозам, як це описано в розділі 1.5.
На основі отриманих даних складають схему лісової рослинності
за домінантним підходом. У спрощеному її варіанті в лісовому
типі рослинності можуть бути виділені три ієрархічні рівні: клас
формацій, формації та асоціації. У рівнинних лісах України роз�
різняють три класи формацій залежно від домінуючих порід де�
рев: листяні ліси, хвойні ліси та мішані ліси. Формації виділя�
ють за домінуючим видом дерев. Якщо деревостан утворює клен
гостролистий, цей лісовий фітоценоз відносять до формації кле�
на гостролистого класу формацій листяних лісів. За домінуючи�
ми видами ярусів чагарників та трав виділяють асоціації, напри�
клад кленовий ліс яглицевий, кленовий ліс ліщиново�волосис�
тоосоковий.

2.10

Îñíîâè êàðòóâàííÿ ë³ñ³â
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Ïðèêëàä
Êëàñ ôîðìàö³é. Ëèñòÿí³ ë³ñè
Ôîðìàö³ÿ. Äóáà çâè÷àéíîãî

Àñîö³àö³ÿ. Äóáîâèé ë³ñ ë³ùèíîâî-ÿãëèöåâèé
Àñîö³àö³ÿ. Êëåíîâî-äóáîâèé ë³ñ ÿãëèöåâèé

Ôîðìàö³ÿ. Êëåíà ãîñòðîëèñòîãî
Àñîö³àö³ÿ. Êëåíîâèé ë³ñ ë³ùèíîâî-âîëîñèñòîîñîêîâèé
Àñîö³àö³ÿ. Êëåíîâèé ë³ñ ÿãëèöåâèé

Ôîðìàö³ÿ. Îñèêè
Àñîö³àö³ÿ. Îñèêîâèé ë³ñ ë³ùèíîâî-âîëîñèñòîîñîêîâèé

Êëàñ ôîðìàö³é. Õâîéí³ ë³ñè
Ôîðìàö³ÿ. Ñîñíè çâè÷àéíî¿

Àñîö³àö³ÿ. Ñîñíîâèé ë³ñ ë³ùèíîâî-ÿãëèöåâèé
Êëàñ ôîðìàö³é. Ì³øàí³ ë³ñè
Ôîðìàö³ÿ. Äóáîâî-ñîñíîâà

Àñîö³àö³ÿ. Äóáîâî-ñîñíîâèé ë³ñ êîíâàë³ºâèé

Åòàïè âèêîíàííÿ ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Існує кілька методів картування. Розглянемо деякі з них.
1. Картування методом паралельних ходів. Для цього на об�

раній для картування території закладають паралельні ходи
на відстані 50–200 метрів. Рухаючись такими ходами, фіксу�
ють зміни рослинного покриву і вказують, на якій відстані від
початку ходу вони спостерігаються. Частіше за все використо�

вується для картування трав’янистої
рослинності.
2. Картування з використанням ма&
теріалів лісовпорядкування. Відпо�
відні матеріали є у лісництвах (див. роз�
діл 1.5). Використовуючи плани лісових
насаджень, відвідують кожний лісосго�
сподарський виділ і збирають потрібну
для створення карти інформацію.
3. Картування з використанням су&
путникових знімків, які отриму&
ють з Інтернету (див. кольорову

Рис. 2.10.1. Контурна карта ділянки,
обраної для картування
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вкладку, фото 6). На знімках виділяють однорідні ділянки і
виконують в кожній з них опис. Використання цього методу
вимагає наявності GPS�навігатора, за допомогою якого зна�
ходять відповідні ділянки на місцевості.

Êàðòóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåð³àë³â ë³ñîâïîðÿäêóâàííÿ

Картування здійснюють в кілька етапів. Перш за все необхідно
звернутися в лісництво й ознайомитися з планом лісонасаджень.
Це службова інформація, і для її одержання звертаються до ліс�
ничого із листом від навчального закладу, де вказують, які ма�
теріали потрібні і для чого вони будуть використані.

Важливо одержати повнокольорову копію лісонасаджень (див.
кольорову вкладку, фото 7), що полегшить роботу з нею в польо�
вих умовах. Обов’язково в копії вказують нумерацію кварталів та
ділянок. З книги таксаційних описів (зберігаються в лісництвах)
виписують номери, площі, вік, висоту та породний склад ділянок
кварталів, які планується картувати. Для роботи в польових умо�
вах знадобиться також контурна карта ділянки (рис. 2.10.1). На
контурній карті позначають місця, де проводились описи, дрібні
ділянки, які були виокремлені під час польових робіт, різні при�
мітки. Щоб її отримати традиційним способом, на роздрукований
план лісонасаджень кладуть кальку й обводять контури ділянок.
Більш функціональним є сучасний спосіб, коли контурну схему
рисують за допомогою комп’ютера в графічному редакторі.

У ході підготовки до польових спостережень заготовляють
бланки для описів (рис. 2.10.2). Бланки роздруковують у кіль�
кості, не меншій від кількості ділянок, обраних для картування.

Під час польового обстеження відвідують кожну ділянку лісу й
виконують їх опис. Орієнтуються за допомогою доріг, просік, квар�
тальних і ділянкових стовпчиків. Квартальні стовпчики (рис. 2.10.3)
зазвичай встановлюють на перехрестях просік. Стовпчики мають
чотири сторони, на кожній з яких написаний номер лісового кварта�
лу. Сторони з номерами спрямовані на відповідні квартали. Ділян�
кові стовпчики встановлюються в кутках тих ділянок, де були про�
ведені рубки. Вони мають лише одну сторону з надписом, яка спря�
мована на відповідну ділянку. На стовпчику вказується номер квар�
талу, номер виділу, площа виділу, тип і рік проведення рубки.

Опис кожної ділянки починають з запису таких даних: вка�
зується дата, загальна назва дослідження, географічне розташу�
вання ділянки, площа.
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Áëàíê îïèñó äëÿ ïîòðåá êàðòóâàííÿ ë³ñîâîãî óðî÷èùà

Áëàíê êàðòóâàííÿ ðîñëèííîñò³ ë³ñîâîãî ìàñèâó (Óðî÷èùå ___________________
Êâ. __ Âèä. ___ Ïëîùà ___; «___» ____________ 20__ ð.)

Äåðåâîñòàí. Ñêëàä _______ Â³ê ____ Ç³ìêíóò³ñòü êðîí ______________
Âèñîòà _____ Ïîõîäæåííÿ _____ Ë³ñîðîñëèíí³ óìîâè _______________
Ï³äë³ñîê. Ñêëàä ____ Ç³ìêíóò³ñòü êðîí ______________________________________
Ðåëüºô ________________________________________________________________
¥ðóíò ___________________________________________________________________
Àíòðîïîãåííèé âïëèâ ___________________________________________________
Ïðèì³òêè _______________________________________________________________
Àñîö³àö³ÿ ______________________________________________________________

Äåðåâîñòàí Ï³äë³ñîê 

ïîðîäà âèñîòà ç³ìêíóò³ñòü 
êðîí â³ê ïîðîäà âèñîòà ç³ìêíóò³ñòü 

êðîí 
Ï³ä’ÿðóñ 1    
       
       
       
Ï³ä’ÿðóñ 2    
       
       
Ï³ä’ÿðóñ 3    
       
       
Ðàçîì    Ðàçîì   

Ï³äð³ñò (ç³ìêíóò³ñòü êðîí) Íà´ðóíòîâèé ïîêðèâ  

ïîðîäà äð. ñð. êð. 
äîì³íàíòè 
òðàâ’ÿíî-

÷àãàðíè÷êîâîãî 
ÿðóñó 

ïðîåêòèâíå 
ïîêðèòòÿ,  

% 

Ð³äê³ñí³ 
âèäè 

       
       
       
       
    Ðàçîì   
    Ìîõè   
Ðàçîì    Ëèøàéíèêè   

Рис. 2.10.2. Бланк опису для потреб картування лісового урочища
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Далі записи виконуються за такою схемою:

1) номер кварталу, номер виділу, площа;
2) формула, вік, висота, зімкнутість крон, походження дерево�

стану;
3) розподіл деревних порід за під’ярусами та зімкнутість їх крон;
4) склад підліску, частка окремих видів у його формуванні, ви�

сота ярусу підліска, зімкненість крон;
5) склад підросту, переважаючі види, висота, зімкненість крон;
6) перелік домінантів трав’яно�чагарничкового та мохово�лишай�

никового ярусів та проективне покриття ярусів загалом та ви�
дів�домінантів, зокрема висота під’ярусу.

Під час проведення описів бажано позначати на контурній
карті ті ділянки, де вже були виконані описи. Це допомагає кра�
ще організувати роботу. Також необхідно намагатися оглянути
всю ділянку, щоб чітко встановити її межі та побачити загаль�
ний стан рослинного покриву. У разі якщо в різних частинах ді�
лянки рослинний покрив істотно відрізняється, виникає потре�
ба виконувати описи в кожній із них. При цьому на контурній
карті позначають приблизні межі різних варіантів рослинного
покриву.

Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â ñïîñòåðåæåíü

Матеріалами для складання карти є польові записи, виконані під
час екскурсій, та заповнені бланки спостережень (рис. 2.10.2).
Результати з бланків записують у зведені таблиці окремо для яру�
сів дерев, чагарників та трав і мохів (табл. 2.10.1–2.10.3). Ці зве�
дені таблиці покликані полегшити підготовку серії карт доміна�
нтів за ярусами. Для цього спершу складають список домінан�
тів. При характеристиці ярусу дерев та чагарників враховують і
факти співдомінування. Співдомінуючою є порода, яка має
зімкнутість крон більше третини від зімкнутості домінанта.
Наприклад, у деревостані є дві домінуючі породи – береза повис�
ла 0.40 та дуб звичайний 0.30. У цьому разі деревостан дубово�
березовий. Для трав вказують одного�двох домінантів.

Коли списки готові, для кожного виду�домінанта підбирають
колір (штриховку). У лісотаксаційних матеріалах є стандартні
кольори. Так, сосну звичайну позначають помаранчевим кольо�
ром, дуб звичайний – коричневим; березу бородавчасту – синім,
осику – зеленим; вільху чорну – фіолетовим. Для чагарників,
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трав і мохів стандартних кольорів немає. Тому їх потрібно обра�
ти довільно.

Для підготовки карт знову скористаємося контурною схемою
лісогосподарських ділянок. В залежності від домінуючих видів,
кожен з контурів замальовують умовним кольорами. Такі карти
виготовляють окремо для ярусу дерев, ярусу чагарників, трав’я�
но�чагарничкового ярусу та для ярусу мохів і лишайників. Кар�
ти рисують олівцями або за допомогою комп’ютера. Карта обо�
в’язково повинна містити масштаб, умовні позначення та познач�
ку, яка вказує напрямок на північ. Приклад такої карти наведе�
но на кольоровій вкладці, фото 8.

Таблиця 2.10.2. Приклад оформлення підсумкової таблиці для харак�
теристики підліску

Ç³ìêíóò³ñòü êðîí ï³äðîñòó, % Ï³äë³ñîê 
Êâàð-
òàë Âèä³ë 

êðóïíèé  ñåðåäí³é  äð³áíèé  ç³ìêíó-
ò³ñòü âèñîòà ñêëàä  

7 1 Äóá çâè-
÷àéíèé 
10 

Âåðáà 
êîçÿ÷à 
Äóá çâè-
÷àéíèé 1 

 0,5 3 Ãîðîáèíà 
çâè÷àéíà 0.20  
Êðóøèíà 
ëàìêà 0.30 

7 2    0 0  
7 4 Êëåí 

ãîñòðî-
ëèñòèé 3 

Êëåí 
ãîñòðî-
ëèñòèé 3 

Êëåí 
ãîñòðî-
ëèñòèé 1 
Îñèêà 1 

0,4 4 Ë³ùèíà 
çâè÷àéíà 0.20 
Êðóøèíà 
ëàìêà 0.05 
×åðåìõà 
çâè÷àéíà 0.05 

Таблиця 2.10.1. Приклад оформлення підсумкової таблиці для харак�
теристики деревостану

Êâàðòàë Âèä³ë Ç³ìêíóò³ñòü 
êðîí äåðåâ 

Âèñîòà 
ÿðóñó 
äåðåâ 

Ñêëàä ïåðøîãî 
ï³ä’ÿðóñó äåðåâ 

Ñêëàä äðóãîãî 
ï³ä’ÿðóñó äåðåâ 

7 1 0,95 22 Ñîñíà çâè÷àéíà 0.75; 
Áåðåçà ïîâèñëà 0.15 

Äóá çâè÷àéíèé 
0.10 

7 2 0,3 12 
Áåðåçà ïóõíàñòà 
0.15; Ñîñíà çâè÷àéíà 
0.15 

 

7 4 0,8 24 Áåðåçà ïîâèñëà 0.50; 
Äóá çâè÷àéíèé 0.30;  

Êëåí ãîñòðî-
ëèñòèé 0.10; 
Ëèïà ñåðöå-
ëèñòà 0.05 
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Таблиця 2.10.3. Приклад оформлення підсумкової таблиці для харак�
теристики трав’яно�чагарничкового та мохово�лишай�
никового ярусів

Рис. 2.10.3. Квартальні (а, б) та ділянковий (с) стовпчики.

Цифрами показано схему розміщення позначень на ділянковому стовпчику:
1 – номер кварталу; 2 – номер виділу; 3 – вид заходу, у даному разі «вср» –

вибіркова санітарна рубка; 4 – рік проведення заходу; 5 – номер ділянки;

6 – площа

Òðàâ’ÿíî-÷àãàðíè÷êîâèé ÿðóñ Ìîõîâî-
ëèøàéíèêîâèé ÿðóñ  

Êâàðòàë Âèä³ë ïðîåêòèâíå 
ïîêðèòòÿ, 

%  
ñêëàä òà ïðîåêòèâíå 
ïîêðèòòÿ äîì³íàíò³â 

ïðîåêòèâíå 
ïîêðèòòÿ,  

%  
ñêëàä 

Ð³äê³ñí³ 
âèäè 
òðàâ 

7 1 70 Ìîë³í³ÿ ãîëóáà 20; 
×îðíèöÿ 40 0  Ïëàóí 

êîëþ÷èé 

7 2 60 
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На основі зведених таблиць та карт підраховують площі, за�
йняті кожним видом�домінантом. Результати подають у таблич�
ній формі, або у вигляді графіка, або в тексті.
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Êàðòóâàííÿ íà îñíîâ³ êîñì³÷íèõ çí³ìê³â

Картування виконують в кілька етапів. Спершу отримують кос�
мічні знімки території, на якій планується виконувати картуван�
ня. Супутникові знімки можна переглянути за допомогою різно�
манітних онлайн�сервісів, наприклад Google Планета Земля. Ним
можна скористатися після встановлення клієнтської програми,
останню версію якої можна завантажити з Інтернету за адресою
http://www.google.com/intl/uk/earth/index.html або скористати�
ся програмою SAS.Планета (http://sasgis.ru/sasplaneta/). Мож�
ливе використання й інших програм і сервісів. Слід враховувати
той факт, що не завжди можна знайти якісні супутникові знім�
ки будь�якої території. Окремі знімки можуть мати низьку роз�
дільну здатність, бути застарілими, або земна поверхня може
бути прихована хмарами. Усе це унеможливлює їх використан�
ня для картування. Обрані знімки необхідно зберегти на жорст�
кому диску комп’ютера для подальшого використання.
Інструкції зі збереження графічних файлів зазвичай можна знай�
ти в розділі «Довідка» кожної з програм.

На наступному етапі необхідно детально ознайомитись зі знім�
ками, намагаючись візуально виділити на них ділянки з різним
видовим та віковим складом деревостану, різною зімкненістю
крон і встановити їхні межі. Зазвичай на знімках ділянки з різ�
ними характеристиками (віковими, видовими та ін.) відрізняють�
ся кольорами або відтінками. Для полегшення цієї роботи варто
скористатися однією з численних комп’ютерних програм – гра�
фічних редакторів. З їх допомогою можна покращити контраст�
ність зображення та нанести межі ділянок (див. кольорову вкла�
дку, фото 6). Після цього виконують контурну карту території,
обраної для картування.

Після виділення однорідних ділянок необхідно спланувати
маршрут відвідування кожної з них. Для цього слід скористати�
ся GPS�навігатором (рис. 1.5.4). GPS�навігатор – це прилад, який
отримує сигнали глобальної системи позиціонування (GPS) з ме�
тою визначення поточного розташування приладу на Землі. При�
лади GPS надають інформацію про широту та довготу, а також
здатні вираховувати висоту над рівнем моря. На цей час існує
велика кількість моделей навігаторів, пристосованих для різно�
манітного використання (автомобільні, туристичні, спортивні та
ін). Останнім часом функцією GPS�навігатора обладнують окремі
моделі сучасних телефонів. GPS�навігатори можуть мати вбудо�
вані карти різного ступеня деталізації. В основі роботи системи
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глобального позиціонування (Global Positioning System) лежить
прийом сигналів від навігаційних супутників, що дозволяє ви�
значати місце розташування і швидкість об’єктів у будь�якому
куточку Землі, майже за будь�якої погоди. Точність визначення
координат може сягати 1 м. Найбільш поширеною є навігація з
використанням системи NAVSTAR, яка розроблена та обслуго�
вується Міністерством оборони США. Останніми роками набуває
поширення аналогічна система, розроблена в Російській Феде�
рації – ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система).
Кожен прилад GPS підтримує функцію пошуку точки, вказаної
шляхом введення її координат. Зазначеною функцією і варто ско�
ристатися. Для цього за допомогою програми перегляду посеред
кожної з виділених ділянок ставлять точки, де планується вико�
нати описи. Точки нумерують і прокладають маршрут між ними.
Отриманий маршрут із точками зберігають і переносять у
GPS�навігатор. Залежно від моделі навігатора це можна зробити
кількома способами: перенести весь маршрут, окремі точки, або
ввести координати кожної з точок вручну. Використовуючи
останній спосіб, необхідно узгодити налаштування в GPS�наві�
гаторі та в програмі, за допомогою якої переглядають космічні
знімки – формат відображення координат і систему координат
(найбільш поширена WGS 84). Також слід враховувати, що за�
звичай у вікні програми перегляду космічних знімків відобра�
жаються географічні координати положення курсора.

Далі, використовуючи GPS�навігатор, відвідують кожну з то�
чок і виконують описи за схемою, наведеною вище. Більш деталь�
ну інформацію з керування навігатором можна знайти в
інструкції до конкретної моделі пристрою.

Обробка результатів спостережень виконується так само, як
і під час роботи з використанням матеріалів лісовпорядкування.

Îñîáëèâîñò³ îáðîáêè äàíèõ ç îñíîâàìè Ã²Ñ-òåõíîëîã³é

Виконання тематичних карт за результатами польових дослі�
джень можна виконувати олівцями, за допомогою графічних ре�
дакторів, а також за допомогою спеціальних ГІС�програм. ГІС
(геоінформаційна система) – це система збору даних про просто�
рові об’єкти, їх графічної візуалізації та аналізу. Для роботи з
ГІС існують спеціальні програми, наприклад MapInfo, ArcGIS та
ін. Алгоритм обробки даних у таких програмах містить кілька
етапів. На першому етапі необхідно отримати картооснову, на яку



258

будуть наноситися тематичні шари, що несуть певну інформацію.
Найпростіше використати за картооснову готові векторні карти,
прив’язані до системи координат растрові карти, або супутникові
знімки з файлами прив’язки, які можна знайти в Інтернеті.
Більш складним і трудомістким варіантом є використання карт
власного виробництва. Для цього необхідно прив’язати до систе�
ми координат необхідну карту (наприклад, скановану чи заван�
тажену з мережі). На наступному етапі всі дані, отримані в ре�
зультаті досліджень, наносять на окремий шар карти (отриму�
ють тематичні шари). Наприклад, можна оконтурити ділянки
лісу, де проективне покриття травостою знаходиться в межах 1–
25, 26–50, 51–75 та 76–100%, і зберегти контури, які відповіда�
ють зазначеним інтервалам, на окремих шарах. У результаті
отримаємо чотири тематичні шари. Тематичні шари можна фар�
бувати різними кольорами, штрихувати, розраховувати їхні
площі, під’єднувати до них бази даних (наприклад, видовий
склад травостою), виділяти їх на картооснові як разом, так і ко�
жен шар окремо. Тематичні шари можна редагувати, спостері�
гати за змінами інформації, яку вони висвітлюють, здійснювати
прогнозування змін тощо. Використання ГІС�технологій є одним
із сучасних напрямів обробки даних.

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. План рослинності лісового урочища.
Для дослідження обирають лісове урочище або його частину,

природно�заповідну територію площею 50–200 га. Виконують
польові спостереження відповідно до описаної методики. Підсум�
ком роботи є план, на якому показані основні лісові рослинні
угруповання. Такий матеріал, якщо він стосується заповідних
територій або елементів екологічної мережі, є особливо важли�
вим для управлінь екології та природних ресурсів в областях,
адже її виконання – істотний внесок у проведення моніторингу.
2. Поширення лісових інтродуцентів у лісовому урочищі.

В обраному лісовому урочищі або його частині площею 50–
200 га проводяться всі необхідні дослідження для складання пла�
ну рослинності. При обстеженні кожного виділу особлива увага
приділяється пошуку здичавілих дерев та кущів (інтродуцентів),
для поширення яких складається окремий план. Крім того, роб�
лять висновки щодо особливостей поширення здичавілих видів�
інтродуцентів.
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3. Поширення весняних ефемероїдів у лісовому урочищі.
Робота виконується також у лісовому урочищі або його час�

тині. Оскільки весняні ефемероїди з’являються рано навесні, то
частину польових спостережень проводять саме в цей час. Уліт�
ку, коли на деревах розвинулося листя, спостереження прово�
дять повторно. Роблять висновки про особливості поширення
весняних ефемероїдів залежно від елементів рельєфу та інтенсив�
ності антропогенного впливу.
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Молюски широко представлені як у морських, так і в прісновод�
них екосистемах. У прісних водах тип Молюски (Mollusca) пред�
ставлений двома класами – черевоногі, або слимаки (Gastropoda),
і двостулкові (Bivalvia). Ці організми, як правило, становлять
основу біомаси як на дні, так і в заростях вищих водних рослин.
Слимаки переважно заселяють занурені у воду рослини і пред�
мети, піднесені над дном. На дні мешкає лише кілька видів, які
зазвичай є нечисленними. Більшість слимаків живиться пери�
фітоном (дрібними організмами, які оселяються на поверхнях
рослин або занурених у воду предметів) і детритом (органічними
частинками, що накопичуються на цих поверхнях), інші – та�
кож тканинами вищих водних рослин. Представники передньо�
зябрових слимаків можуть відфільтровувати поживу з води.

Двостулкові молюски мешкають переважно на дні водойм,
занурившись у донні відклади, і лише деякі оселяються на вод�
них рослинах, або, як представники роду Dreissena, – на різних
твердих занурених предметах, до яких прикріплюються нитка�
ми бісусу. Двостулкові молюски є типовими фільтраторами.

Молюски відіграють суттєву роль у функціонуванні водних
екосистем. Так, двостулкові молюски з родів Unio (скойки) і
Anodonta (жабурниці) розміром 5–6 см відфільтровують за добу
до 12 л води, а молюски розміром 9–11 см можуть профільтрува�
ти до 70 л води за добу (Константинов, 1979). Дослідження кіль�
кості й фільтруючої здатності молюсків показали, що протягом
літа вони пропускають через себе об’єм води, який більш ніж у
20 разів перевищує весь об’єм води озера чи водосховища. Чере�
воногі молюски, споживаючи вищі водяні рослини і водорості,
так само позитивно впливають на якість води у водоймах. Однак
надмірне забруднення водойми – підвищення кількості завису і

2.11

Îö³íêà ê³ëüê³ñíîãî ðîçâèòêó
³ ð³çíîìàí³òòÿ ïð³ñíîâîäíèõ ìîëþñê³â
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токсичних речовин – призводить до загибелі молюсків, у першу
чергу фільтраторів. Унаслідок цього здатність водойми до само�
очищення знижується і, відповідно, посилюються процеси нако�
пичення забруднюючих речовин. З іншого боку, молюски є важ�
ливим харчовим об’єктом для риб, черепах, водоплавних птахів,
і їх знищення призводить до втрати важливої ланки в харчових
ланцюгах біоценозу водойми. Таким чином, дослідження різно�
маніття і кількісного розвитку молюсків у водоймі дозволяє зро�
бити висновки щодо стану її екосистеми.

Мета роботи: дослідити різноманіття і кількісний розвиток
молюсків у різнотипних водоймах і місцях існування.

Для цього необхідно вирішити такі завдання: 1) зібрати мо�
люсків у якомога більш різноманітних місцях існування, пред�
ставлених у дослідженій водоймі; 2) здійснити первинну оброб�
ку проб, а саме: розібрати матеріал, визначити кількість пред�
ставників кожного виду або морфовиду; 3) виконати обробку кіль�
кісних даних; 4) проаналізувати отримані результати; 5) зроби�
ти висновки.

Обладнання: гідробіологічний сачок, скребачка, рамка пло�
щею 0,25 м2 (0,50,5 м), дротяне сито для промивання ґрунту,
лоток, пінцет, ємкості для проб (пластикові контейнери, банки)
фіксатор (2–4% формальдегід або 70% етиловий спирт), папір
для етикеток, блокнот для польових записів, м’який олівець.

Çáèðàííÿ çðàçê³â

Залежно від мети роботи, відбирають кількісні або якісні проби.
У разі, коли мають на меті лише з’ясування видового складу, від�
бирають якісні проби. При цьому зосереджують увагу на тому,
щоб відібрати проби в усіх різнотипних місцях існування, пред�
ставлених у досліджуваній водоймі – на ділянках дна з різними
донними відкладами (наприклад, чистий пісок, замулений пісок,
мул), а також у заростях вищих водних рослин. Для визначення
якісного складу молюсків можна використовувати ручне збиран�
ня або відбір проб за допомогою гідробіологічного сачка
(рис. 2.11.1). Відібраний сачком м’який ґрунт (пісок, мул) про�
мивають, використовуючи для цього сито, вибирають молюсків
(дрібних – за допомогою пінцету), переносять їх у ємкості для
проб і додають фіксатор.

Більш докладну інформацію про різноманіття і поширення
молюсків у водоймі можна отримати на підставі кількісних
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досліджень, тобто відбору проб з певної площі дна чи заростей
водних рослин. Кількісні проби з невеликих глибин відбирають
за допомогою скребачки (рис. 2.11.1), яка дозволяє точно визна�
чити площу дна, з якої відібрана проба. Відібраний ґрунт проми�
вають на ситі і вибирають усіх молюсків, яких переносять у
ємкості для проб і фіксують. Іноді, щоб не втратити дрібних мо�
люсків, їх фіксують разом із ґрунтом і розбирають пробу в лабо�
раторних умовах з використанням лупи. При відборі проб з вод�
них рослин застосовують ручне збирання молюсків з площі, об�
меженої рамкою (зазвичай 0,50,5 м). При цьому рослини пере�
носять до великої посудини (наприклад, пластикової миски), де
уважно оглядають, вибираючи молюсків. Для отримання досто�
вірних результатів, слід відбирати не менше трьох проб з кожно�
го місця існування.

Якщо в пробу потрапила значна кількість молюсків, великих
за розмірами, які можна в польових умовах розрізнити візуаль�
но, їх слід відокремити, полічити і, відібравши по одному�два
екземпляри кожного виду для фіксації, повернути решту до во�
дойми.

Для того щоб відібраний матеріал мав наукову цінність, міг
бути наданий до наукових установ для опрацювання фахівцями,
проби необхідно ретельно описати й заетикетувати. Етикетки
можна прикріпити на банки з пробами або вкладати всередину

Рис. 2.11.1. Інструменти для відбору проб
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банок. Етикетки, які вкладають у ємкості з фіксованим матеріа�
лом, краще писати на технічній кальці: у польових умовах – м’я�
ким олівцем, а для тривалого зберігання етикетки пишуть чор�
ним креслярським тушем і після висихання вкладають до роз�
чину фіксатора.

На етикетці має бути така інформація:

� дата;
� місце збирання (країна, область, район, тип водойми, назва

водойми, найближчий населений пункт або інший географіч�
ний об’єкт, по можливості, координати);

� короткий опис місця існування, з якого відібрана проба (на�
приклад, «замулений пісок, глиб. 1,5 м», «зарості латаття бі�
лого»);

� прізвище особи, яка зібрала пробу.

Більш докладну інформацію (тип донного ґрунту, течія, сту�
пінь заростання вищими водними рослинами, види рослин, ха�
рактер використання водойми, вплив окремих негативних фак�
торів у місці відбору проб) записують у спеціальному зошиті
(польовому щоденнику). Варто також фотографувати місце від�
бору проб, ілюструючи опис.

Ô³êñàö³ÿ ³ çáåð³ãàííÿ ìàòåð³àëó

Як фіксатор може бути використаний формальдегід 2–4% (роз�
вести 40% формалін у 10 чи 20 разів). Цей фіксатор є доступним,
але має суттєві недоліки. По�перше, пари формаліну подразню�
ють очі й органи дихання, крім того, він є канцерогеном. До того
ж у процесі зберігання матеріалу формальдегід руйнує вапнякові
мушлі молюсків. Для запобігання цьому до 40% розчину форма�
ліну додають шматочок звичайної крейди.

Працювати з пробами, зафіксованими формальдегідом, слід,
дотримуючись встановлених правил безпеки. Перш за все перед
роботою з фіксованим матеріалом пробу ретельно промивають.
(Після ідентифікації такі зразки для подальшого зберігання по�
вертають у розчин формальдегіду.) Слід враховувати, що навіть
після ретельного промивання в молюсках є залишки формальде�
гіду, тому працювати з матеріалом потрібно обережно, намага�
тися не підносити зразки до обличчя, після роботи обов’язково
ретельно мити руки.

Краще як фіксатор використовувати 70% етиловий спирт.
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Îáðîáêà ìàòåð³àëó

Зазвичай обробка проб полягає у визначенні видів і підрахунку
кількості зібраних екземплярів. Видова ідентифікація молюсків
є складним завданням і потребує спеціальної підготовки, а та�
кож відповідного обладнання й визначників. Для визначення
видів молюсків використовують стереоскопічні мікроскопи (на�
приклад, МБС�9 або МБС�10). Визначення деяких видів можли�
ве лише на основі їх внутрішньої будови, що потребує високої
кваліфікації дослідника. Тому для видової ідентифікації краще
використовувати сучасні визначники, адаптовані для викорис�
тання непрофесійними зоологами, такі, як «Краткий определи�
тель беспозвоночных пресных вод центра европейской России»
(Чертопруд, 2003) або «Bezkr“gowce s»odkowodne Polski. Klucz do
oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny»
(А. Ko»odziejczyk і Р. Koperski, 2000). Можна користуватися і та�
кими визначниками, як «Краткий определитель пресноводной
фауны» (Хейсин, 1951), «Определитель пресноводных беспозво�
ночных Европейской части СССР» (1977).

Слід мати на увазі, що визначення багатьох видів нефахівця�
ми пов’язане з помилками або з неможливістю визначити особи�
ни до виду з об’єктивних причин, наприклад, через відсутність
виду у визначнику. Це може суттєво обмежити можливість по�
дальшої інтерпретації матеріалів і тим більше формулювання
висновків стосовно стану водойми на підставі обраної групи ор�
ганізмів. З метою подолання цих проблем можна порекоменду�
вати, у першу чергу, створити наукові колекції. Для цього слід,
зібравши різноманітний матеріал з місцевих водойм, звернути�
ся до фахівців, які допоможуть його ідентифікувати. Такі фахові
колекції в подальшому суттєво допоможуть у процесі визначен�
ня значної частини матеріалу. Звісно, наявність так званих ви�
дів�двійників, що практично не відрізняються за зовнішньою
будовою, неминуче вноситиме певні корективи в результати.
Однак, ураховуючи, що такі помилки матимуть регулярний ха�
рактер, це незначною мірою відбиватиметься на загальних
висновках.

До молюсків, які не вдається визначити до виду, дослідники
можуть застосувати поняття «морфовид». Морфовид – це сукуп�
ність особин, які добре відрізняються від інших за певними мор�
фологічними ознаками, але не можуть бути ідентифіковані. За
наявності багатьох неідентифікованих морфовидів, їм присвою�
ють порядковий номер, наприклад, морфовид 1, морфовид 2,
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морфовид 3 і т.д. При цьому морфовиди мають бути ретельно опи�
сані, замальовані й сфотографовані. Якщо такі молюски будуть
ідентифіковані, їх умовні назви можуть бути замінені на наукові
назви. До того ж дані про їх кількість і біомасу можуть викорис�
товуватися в подальшому аналізі проб так само, як і дані щодо
ідентифікованих видів.

Під час обробки кількісних проб, крім видової ідентифікації,
визначають кількість особин кожного виду. Можна також визна�
чити біомасу представників окремих видів і загальну біомасу всіх
молюсків у пробі. Для цього використовують лабораторні ваги.
Перед зважуванням матеріал потрібно підсушити, використову�
ючи для цього звичайні паперові серветки. Отримані кількісні
показники (кількість екземплярів і біомасу) перераховують на
одиницю площі (стандартно – на 1 м2), що потім дозволяє порів�
нювати результати з різних місць існування або водойм.

Після первинної обробки результати по кожній пробі можуть
бути оформлені в таблиці (табл. 2.11.1). Дані з таких таблиць
використовують для подальших розрахунків.

На підставі таких проб можна зробити висновки щодо кіль�
кості представлених видів у дослідженій водоймі або водоймах,
оцінити рівень різноманіття за допомогою індексів, що врахову�
ють кількість видів і чисельність, виявити особливості розподілу

Таблиця 2.11.1. Приклад оформлення результатів первинної обробки
проби

Äàòà â³äáîðó ïðîáè 10.08.2000 

Âîäîéìà Îçåðî â çàïëàâ³ ð. Äåñíà á³ëÿ ñ. Î÷êèíå 

Ì³ñöå ³ñíóâàííÿ Äíî, ìóë 

Ïëîùà îáëîâó 0,5 ì2 

Âèä/ìîðôîâèä 
Ê³ëüê³ñòü 

åêçåìïëÿð³â ó 
ïðîá³ (íà 0,5 ì2) 

×èñåëüí³ñòü 
(1 ì2) 

Çàãàëüíà 
á³îìàñà 

îñîáèí, ã 
Мîðфîâèä 1 5 10 100 
Мîðфîâèä 2 4 8 200 
Мîðфîâèä 3 12 24 1200 
Мîðфîâèä 4 22 44 220 
Ê³ëüê³ñòü âèä³â / ìîðфîâèä³â 4   
Чèñåëüí³ñòü (åêç./ì2)  86  
Á³îìàñà (ã/ì2)   1720 
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молюсків у водоймі. Результати дослідження якісного складу
молюсків дають можливість оцінити подібність обстежених місць
існування або окремих водойм.

Âèêîðèñòàííÿ äëÿ îö³íêè ñòàíó âîäíèõ åêîñèñòåì

Переважна більшість видів прісноводних молюсків є індикато�
рами �мезосапробного (середнього, ближче до слабкого) рівня
забруднення водойми (Олексив, 1992). А види, які вважають
індикаторами більш значного – �мезосапробного рівня (Lymnaea
lagotis, Sphaerium rivicola), є складними для визначення. Тому
молюски не можуть бути рекомендовані для використання їх як
індикаторів сапробності в позашкільній дослідницькій роботі.
Власне, у разі відсутності молюсків у водоймі або за їх незначної
кількості можна зробити припущення про високий рівень забруд�
нення.

Натомість молюски можуть бути використані для оцінки ста�
ну водної екосистеми за показниками різноманіття. Одним із
найбільш простих для обчислення показників різноманіття є
індекс Маргалефа (Мэгарран, 1992):

,
ln

1

N

S
d




де S – кількість видів;
N – кількість особин (чисельність).

Цей індекс дозволяє оцінити видове багатство – показник,
який враховує не лише кількість видів, а і їх чисельність. Біль�
ший показник видового багатства молюсків означає кращий стан
водної екосистеми. Для оцінки різноманіття молюсків у водоймі
чи на її окремій ділянці, проби мають бути відібрані в всіх потен�
ційних місцях існування молюсків, тобто, на усіх типах донних
субстратів (наприклад, пісок, замулений пісок, мул), у заростях
вищих водних рослин, на твердих предметах, піднесених над
дном (камені, палі).

Для визначення ступеня подібності різних ділянок водойми
або різних водойм за видовим складом організмів застосовують
індекси подібності. Один із найбільш широко використовуваних
індексів подібності – індекс Жаккара (Мэгарран, 1992):

,
cba

c
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де а – кількість видів в одному місці існування;
b – кількість видів у другому місці існування;
с – кількість видів, спільних для обох місць існування.

Порівняння ділянок з різним рівнем інтенсивності антропіч�
них факторів та їх різним сполученням дозволить зробити виснов�
ки про наслідки їх впливу на водну екосистему. Крім того, пока�
зовим щодо стану екосистеми є порівняння визначеного видово�
го складу молюсків з характерним для даного типу водойм або
місць існування.

Далі наведено приклад обробки й оформлення результатів
досліджень (табл. 2.11.2–2.11.3, рис. 2.11.1–2.11.2).

У наведеному прикладі станція 2 характеризується найбіль�
шою кількістю видів, станція 3 – найбільшою чисельністю

Таблиця 2.11.2. Приклад оформлення результатів обробки чотирьох
проб молюсків, відібраних у різних місцях існування

Ì³ñöå ³ñíóâàííÿ  
ðóñëî, 
ï³ñîê 

ðóñëî, ï³ñîê ³ 
çàðîñò³ ÂÂÐ 

çàòîí, ï³ñîê ³ 
çàðîñò³ ÂÂÐ 

çàïëàâíå 
îçåðî, ìóë ³ 
çàðîñò³ ÂÂÐ 

Âèä / ìîðôîâèä 

ñòàíö³ÿ 1 ñòàíö³ÿ 2 ñòàíö³ÿ 3 ñòàíö³ÿ 4 

Чåðåâîíîã³ (Gastropoda) 
Мîðфîâèä 1  20 4 10 

Мîðфîâèä 2  5 3 4 

Мîðфîâèä 3  33 3 86 

Мîðфîâèä 4 13    

Мîðфîâèä 5 1 3  1 

Мîðфîâèä 6  6 3 7 

Мîðфîâèä 7  1 1 23 

Мîðфîâèä 8  8   

Мîðфîâèä 9 1  1 6 

Мîðфîâèä 10  2  1 

Мîðфîâèä 11 6    

Мîðфîâèä 12  5   

Мîðфîâèä 13 151 560 823 6 
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Продовження табл. 2.11.2

Ì³ñöå ³ñíóâàííÿ  
ðóñëî, 
ï³ñîê 

ðóñëî, ï³ñîê ³ 
çàðîñò³ ÂÂÐ 

çàòîí, ï³ñîê ³ 
çàðîñò³ ÂÂÐ 

çàïëàâíå 
îçåðî, ìóë ³ 
çàðîñò³ ÂÂÐ 

Âèä / ìîðôîâèä 

ñòàíö³ÿ 1 ñòàíö³ÿ 2 ñòàíö³ÿ 3 ñòàíö³ÿ 4 

Äâîñòóëêîâ³ (Bivalvia) 
Мîðфîâèä 14 2 6   
Мîðфîâèä 15 1  6  
Мîðфîâèä 16 5  11  
Мîðфîâèä 17 2 14   
Мîðфîâèä 18 3 60   
Ê³ëüê³ñòü âèä³â / 
ìîðфîâèä³â 10 13 9 9 

Чèñåëüí³ñòü, åêç./ì2 185 723 855 144 

Іíäåêñ ð³çíîìàí³òòÿ 
Ìàðãàëåфà  

1,7 1,8 1,2 1,6 

Таблиця 2.11.3. Приклад оформлення результатів визначення подіб�
ності якісного складу молюсків з обстежених місць
існування*.

 Ñòàíö³ÿ 1 Ñòàíö³ÿ 2 Ñòàíö³ÿ 3 Ñòàíö³ÿ 4 
Ñòàíö³ÿ 1 10 5 4 3 
Ñòàíö³ÿ 2 0,28 13 6 8 
Ñòàíö³ÿ 3 0,27 0,38 9 7 
Ñòàíö³ÿ 4 0,19 0,57 0,64 9 

молюсків. Станції 3 і 4 мають однакову кількість видів, але мо�
люски на станції 4 характеризуються більшим різноманіттям по�
рівняно зі станцією 3. Приклад ілюструє, що кількість видів і
різноманіття не тотожні поняття.

* По діагоналі – кількість морфовидів, у верхньому правому куті – кількість
спільних видів, у нижньому лівому куті – значення індексу Жаккара
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Рис. 2.11.1. Кількість видів, чисельність і різноманіття молюсків
у досліджених місцях існування

Ê³ëüê³ñòü âèä³â

×èñåëüí³ñòü, åêç./ì2
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Рис. 2.11.2. Співвіднощення кількості видів і чисельності
черевоногих і двостулкових молюсків у досліджених місцях
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Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Особливості просторового розподілу молюсків у водоймі.
Досліджують розподіл молюсків у різнотипних місцях існу�

вання, представлених у водоймі – на ділянках з різними типами
донних відкладів, на різних глибинах, з різними швидкостями
течії, у заростях різних видів вищих водних рослин.
2. Поширення молюсків у різнотипних водоймах.

Досліджують склад і кількісну представленість молюсків в
умовах русел, озер, водосховищ.
3. Кількісна представленість і різноманіття молюсків в

умовах водойм з різними типами використання.
Для досліджень обирають ділянки водойм, які є приймача�

ми забруднених стоків з територій населених пунктів або сільсь�
когосподарських угідь чи мають різний рівень рекреаційного
навантаження тощо.
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Вивчення комах можна проводити в різних напрямах. Це фауні�
стичні, екологічні, поведінкові та інші дослідження. Одразу не�
обхідно зазначити, що більш достовірні результати дають дослі�
дження протягом тривалого періоду (усього сезону або навіть
кількох сезонів), оскільки це дозволяє більш глибоко висвітли�
ти питання і виявити динаміку певних процесів (наприклад, змі�
ну видів комах протягом сезону або зміну комахами кормових
рослин і т.ін.).

З одного боку, вивчення видового складу комах є самодостат�
нім дослідженням, але для молодих дослідників воно може бути
складним, оскільки для цього необхідно вміти визначати комах
і потрібна допомога фахівця. Тому краще фауністичні досліджен�
ня доповнювати відомостями з екології чи поведінки тварин,
яких досліджують. Обов’язковою складовою фауністичних дос�
ліджень є опис екосистем. Слід звернути увагу на тип ландшаф�
ту та рослинності.

Трофічну спеціалізацію комах вивчають безпосередньо спо�
стерігаючи за ними. Особливо цікаво з’ясовувати зв’язки комах�
запилювачів з квітковими рослинами. Ці дослідження проводять
вивчаючи або спектр рослин, які запилює окремий вид тварини,
або видовий склад комах, які відвідують окремий вид рослин
(якщо рослина є рідкісною, така робота буде мати особливу цін�
ність).

Дослідження етологічних особливостей комах здійснюють у
напрямках вивчення територіальної, репродуктивної поведінки
та ін. Для цього краще вибирати поширений, масовий вид ко�
мах. При проведенні таких досліджень варто використовувати

2.12

Äîñë³äæåííÿ åêîëîã³÷íèõ
îñîáëèâîñòåé êîìàõ íà ïðèêëàä³

îñ-ïîë³ñò



273

фото� та відеозйомку з подальшим комп’ютерним аналізом отри�
маного матеріалу.

Певною особливістю вирізняються морфологічні досліджен�
ня, які не вимагають особливих матеріальних витрат. Результа�
ти, отримані в ході таких досліджень, подають у вигляді рисун�
ків та фотографій. Морфологічні дослідження проводять для з’я�
сування функції певної структури тварини. Особливо цікаві по�
рівняльні дослідження, коли одну й ту саму структуру вивчають
у представників різних видів або статей тощо.

Нижче наведено план одного з можливих досліджень.

Åêîëîã³÷í³ òà åòîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ïàïåðîâèõ îñ ðîäó
Polistes â ì³ñòàõ

Оси роду Polistes знайомі багатьом з нас – це одні з тих жовто�
чорних ос, яких часто можна побачити на вулиці, вони літають
навколо солодких продуктів й іноді жалять необережних людей.
Для живлення ці оси збирають солодку речовину (нектар, сік
фруктів та ін.), а для вигодовування нащадків (личинок) полю�
ють на різноманітних комах, завдяки чому є одним із регулято�
рів чисельності комах у біотопах. При побудові гнізда оси роду
Polistes залишають стільники відкритими, і це дуже зручно для
візуального спостереження за гніздовою поведінкою.

Дослідження екологічних особливостей паперових ос та особ�
ливостей їх трофічної поведінки дозволяє встановити взаємовід�
носини ос�полістів з навколишнім середовищем, виявити місце
та роль цих ос в екосистемі.

Мета роботи: вивчення екологічних та етологічних особли�
востей паперових ос в умовах міста (антропогенних ландшафтів
тощо).

Для цього необхідно вирішити такі завдання:

1) визначити особливості розміщення гнізд паперових ос у різ�
них частинах місцевості, яка досліджується (парках, житло�
вих кварталах і т.ін.);

2) з’ясувати щільність розміщення гнізд;
3) виявити кормові рослини виду (чи видів) ос, що досліджується;
4) вивчити добову динаміку активності ос.

Обладнання: ентомологічний сачок з міцної тканини, блок�
нот для польових записів, простий олівець, гумка, чорна гелева
ручка, цифровий фотоапарат.
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Ìåòîäèêà ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Дослідження необхідно починати не пізніше травня і проводити
до періоду закінчення активності ос. Для досліджень обирають
різні ділянки: парки або сквери, житлові квартали, промислові
квартали, ділянки біля річки чи озера і т.д. В обраних місцях
проводять попередні візуальні спостереження, метою яких є зна�
ходження гнізд ос роду Polistes. У блокноті креслять схему даної
ділянки, на якій позначають місця поселення ос кожного виду.
Кожному гнізду надають номер, зазначають в блокноті, на яко�
му субстраті розміщено гніздо (на сухій траві, на молодому де�
реві і т.д.) та в якому місці (відкрито, під деревом, під шифером і
т.д.), скільки стільників в гнізді, якщо вийде, дату заснування
гнізда. У подальшому відмічають швидкість будівництва гнізда.

На схемі позначають відстань між сусідніми гніздами. Про�
тягом періоду спостережень на схему заносять появу нових гнізд,
зникнення раніше зафіксованих, якщо відомо, зазначають при�
чини занепадання гнізда. Необхідно робити фотознімки гнізд
протягом періоду досліджень. За цими фото можна бути просте�
жити розвиток гнізда та навіть визначити видову належність ос.

В Україні мешкає три види роду Polistes, які значною мірою
відрізняються між собою візуально. Але на перших етапах необ�
хідно зібрати невеличку колекцію ос і віднести їх спеціалісту на
визначення або зробити це самостійно, користуючись ключем та
рисунками. Після тренування можна буде визначати ос у польо�
вих умовах.

Ключ для визначення ос роду Polistes1.
1. Верхні щелепи самок2 із жовтою плямою, щоки чорні

(рис. 2.12.1а). У самців наличник на вершині рівномірно за�
округлений (рис. 2.12.1в). Останній членик джгутика антен
самців довгий та вузький, майже втроє довше своєї ширини
(рис. 2.12.1е) ......................Polistes gallicus (Linnaeus, 1767)

– Верхні щелепи самок цілком чорні, щоки із жовтим рисун�
ком (рис. 2.12.1б). У самців наличник на вершині виступає
посередині у вигляді тупого кута (рис. 2.12.1г та 2.12.1д).
Останній членик джгутика антен самців різної форми
.................................................................................. 2

1 За основу взято ключ з роботи: Starr C. K. Key to Polistes species of Europe /
C. K. Starr, D. Luchetti // Sphecos. – 1993. – № 24. – P. 14.

2 У самок шість сегментів черевця, а в самців – сім.
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2 (1). Шостий стерніт черевця самок чорний (рис. 2.12.1з). На�
личник самців із виразними повздовжніми валиками по бо�
ках (рис. 2.12.1д), останній членик джгутика антен самців
довгий та вузький, майже втроє довше від своєї ширини
(рис. 2.12.1е). Загальний малюнок тіла самок із переважан�
ням чорного кольору зі спинного та з черевного боку, у сам�
ців – із переважанням чорного кольору зі спинного боку та
блідо�жовтою – з черевного …….. Polistes nimphus (Christ, 1791)

– Шостий стерніт черевця самок майже цілком жовтий
(рис. 2.12.1и). Наличник самців без виразних повздовжніх ва�
ликів по боках (рис. 2.12.1г), останній членик джгутика ан�
тен короткий і широкий, не більше ніж вдвоє довше своєї ши�
рини (рис. 2.12.1ж). Загальний рисунок тіла в обох статей із
переважанням жовтого кольору зі спинного і черевного боків
.........................................Polistes dominulus (Christ, 1791)

Визначення особливостей розміщення гнізд. Перш за все роб�
лять детальний опис досліджуваної ділянки. Зазначають її межі,
особливості ландшафту (наявність річки, ярів, стежок і т.ін.),
описують рослинність ділянки.

Рис. 2.12.1. Деталі будови ос роду Polistes:

а – самка Polistes gallicus; б – самка P. dominulus; в – самець P. gallicus; г – самець

P. dominulus; д – самець P. nimphus; е – самець P. gallicus; ж – самець P. dominulus;
з – самка P. nimphus; и – P. dominulus; а, б – забарвлення верхніх щелеп (А) та щік

(Б), в, г – форма переднього краю наличника, д – валики на наличнику,

е, ж – останні членики антен, з, и – забарвлення черевця (вигляд знизу)
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Для подальшого аналізу необхідно вносити такі відомості про
гнізда ос роду Polistes: щільність поселення, особливості вибору
місць та субстрату гніздування, строки появи гнізда та дата за�
кінчення активності ос на гнізді, зміна кількості комірок у гнізді
протягом періоду дослідження, причини передчасного руйнуван�
ня гнізда (птахи, великі ссавці, люди і т.д.). Приклад такого за�
пису наведено нижче:

Ïëàí âåäåííÿ çàïèñ³â
äëÿ âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ðîçì³ùåííÿ ãí³çä

Ì³ñòî Ñóìè. Äîñë³äíà ä³ëÿíêà ¹ 1 (îêðåìî çàïèñóºòüñÿ îïèñ ä³ëÿíêè).

Ãí³çäî ¹ 1.

Äàòà âèÿâëåííÿ 20.05.2012

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ãí³çäà: â³äêðèòî, íà ãàëÿâèí³.

Ñóáñòðàò, íà ÿêîìó ðîçòàøîâàíî ãí³çäî: íà ñóõ³é ðîñëèí³ ðîäèíè Ñêëàä-
íîöâ³ò³ (Asteraceae).

Âèñîòà íàä ð³âíåì ãðóíòà: 15 ñì.

Ê³ëüê³ñòü ñò³ëüíèê³â íà ïî÷àòîê äîñë³äæåííÿ: 10.

Äàòà Ê³ëüê³ñòü ñò³ëüíèê³â Ïðèì³òêà 
25.05 15  
30.05 16  
5.06 19 2 ñò³ëüíèêè ïîøêîäæåíî, ïðè÷èíà 

íåâ³äîìà 
10.06 23  
15.06 30  
20.06 ãí³çäî çðóéíîâàíî  
   

Ïðè÷èíà ðóéíóâàííÿ ãí³çäà – íåâ³äîìà.

Трофічна поведінка ос�полістів. Для цього спостерігають за
квітучими рослинами і відмічають, на яких з них зустрічаються
оси�полісти. Якщо виникають сумніви у видовій належності виду
оси, то її ловлять сачком. Необхідно вказати площу проективно�
го покриття кожної квітучої рослини. Записати приблизні стро�
ки її цвітіння. Після спостереження з усіх кормових рослин роб�
лять гербарій, який дають на визначення фахівцю. Приклад та�
кого запису наведено нижче.
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Ïëàí âåäåííÿ çàïèñ³â ïðî ïðåôåðåíö³¿
ó âèáîð³ êîðìîâî¿ ðîñëèíè îñ ðîäó Polistes

íà äîñë³äíèöüê³é ä³ëÿíö³ ¹ 3
Äàòà: 20.05.2012

Ïîãîäí³ óìîâè: t° = 15–18 °C, â³òåð ñåðåäíüî¿ ñèëè, õìàðí³ñòü 5 áàë³â, ï³ñëÿ
14.00 õìàðí³ñòü – 0 áàë³â.

Ïðèì³òêè: 19.05 â âå÷îð³ áóâ äîù.

×àñ ñïîñòåðåæåííÿ: 8.00–19.00.

Ê³ëüê³ñòü îñîáèí íà êâ³òàõ Ïðèì³òêà Âèä ðîñëèíè Ïðîåêòèâíå 
ïîêðèòòÿ  

(%) Polistes 
dominulus 

(Christ 1791) 

Polistes 
nimphus 

(Christ 1791) 

Polistes gallicus 
(Linnaeus 1767)  

Daucus carota L. 30 50 45 30  
Cirsium arvense 
(L.) Scop. 

15 20 10 0  

Euphorbia 
stepposa Zoz 

5 40 30 15  

Протягом кількох діб необхідно фіксувати час прильоту та
знаходження ос на кормовій рослині. Зазначають, на скількох
екземплярах кормової рослини збирала окрема оса нектар про�
тягом одного взятку, чи були при цьому перельоти на інші види
рослин. Такі спостереження необхідно проводити один раз на кі�
лька тижнів. Приклад запису наведено нижче.
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Ê³ëüê³ñòü îñîáèí íà êâ³òàõ 
Polistes 

dominulus 
(Christ 1791) 

Polistes 
nimphus 

(Christ 1791) 
Polistes gallicus 
(Linnaeus 1767) 

Ïðèì³òêà 

8.00–9.00 
10 8 5  

9.00–10.00 
14 10 7  

10.00–11.00 
15 12 10 ôëîðì³ãðàö³ÿ Polistes nimphus 

íà Euphorbia stepposa Zoz. 
11.00–12.00 

19 15 15  
12.00–13.00 

20 18 10 ôëîðì³ãðàö³ÿ Polistes gallicus íà 
Euphorbia stepposa Zoz. 

13.00–14.00 
18 12 8  

14.00–15.00 
16 10 8  

15.00–16.00 
15 8 10  

16.00–17.00 
10 5 12  

17.00–18.00 
6 3 8  

18.00–19.00 
4 0 4  

Òðîô³÷íà àêòèâí³ñòü îñ ðîäó Polistes íà Daucus carota L.
(äîñë³äíèöüêà ä³ëÿíêà ¹ 2)

Äàòà: 25.05.2012

Ïîãîäí³ óìîâè: t° = 16–20 °C, â³òåð ñëàáåíüêèé, õìàðí³ñòü – 0 áàë³â.

Ïðèì³òêè: –

×àñ ñïîñòåðåæåííÿ: 8.00–19.00.
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Оскільки оси�полісти живляться не лише солодкою їжею, а
й полюють на різних комах, то необхідно уважно спостерігати за
поведінкою ос, відмічаючи їх здобич, у разі потреби відбираючи
її за допомогою сачка. Під час спостереження за осами викорис�
товуйте і слух: іноді можна почути звуки «битви» оси та її жерт�
ви. На жаль, після боротьби оси відривають комахам кінцівки,
здобич перетворюють на фарш і у вигляді грудочки транспорту�
ють у гніздо. Тому визначити систематичну належність здобичі,
відбираючи її біля гнізда, неможливо.

Усі спостереження нотуються в польовому щоденнику, де та�
кож обов’язково вказують погодні умови.

Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â

Отримані в ході дослідження результати можна подати в схемах
(наприклад, схема біотопу), таблицях (наприклад, табл. 2.12.1),
графіках (наприклад, рис. 2.12.2).

Аналіз розміщення гнізд дозволяє встановити найбільш ма�
совий (домінантний) вид кожного біотопу, пріоритети у виборі
місць для гніздування (вказати у відсотках, на якому субстраті

Таблиця 2.12.1. Спектр кормових рослин ос роду Polistes міста Х (2010–
2012 рік)

                                Âèä îñè 
 
 

Âèä òà ðîäèíà ðîñëèíè 

Polistes 
dominulus 

(Christ 1791) 

Polistes 
nimphus (Christ 

1791) 
Polistes gallicus 
(Linnaeus 1767) 

Apiaceae 
Daucus carota L. + + + 
Eryngium campestre L. – + – 
Heracleum sibiricum L. + + – 
….    

Asteraceae 
Cirsium arvense (L.) Scop. + + – 
Matricaria perforata Merat – + – 
…    

Euphorbiaceae 
Euphorbia stepposa Zoz + + + 
…    
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були знайдені гнізда того чи іншого виду). Відомості про динамі�
ку розвитку гнізд, щільність їх розташування, динаміку зміни
щільності гнізд, причини руйнування гнізд – усе це дозволить
з’ясувати дати закладки гнізда, темпи його збільшення, дати
занепадання гнізд, головний фактор руйнування гнізд; виходя�
чи зі щільності гнізд визначають функціональне значення ос у
біотопі.

У подальшому проводять порівняльний аналіз між різними
видами як у межах кожної дослідної ділянки, так і між різними
ділянками міста. Визначають наявність чи відсутність певної
тенденції, роблять узагальнення.

Вивчення трофічних взаємозв’язків ос допоможе встановити
спектри кормових рослин ос, виявити найбільш привабливі рос�
лини. Такі уподобання покажуть вклад ос у запилення певних
видів рослин. Якщо вдасться простежити, на яких комах полю�
ють Polistes, то можна буде розрахувати вклад цих ос у регулю�
ванні їх чисельності різноманітних тварин. Спостереження за
добовою активністю ос на квітках дозволяє встановити піки такої
трофічної активності і, можливо, часову відмінність кормової
активності в різних видів. Спостереження за живленням на рос�
линах допоможе з’ясувати наявність квіткової константності (від�
відування квітів одного виду рослин протягом певного часу) або
виявити флорміграцію (зміна кормових рослин протягом збиран�
ня одного взятку за один виліт).

Аналіз відвідування кормових рослин протягом сезону дозво�
ляє виявити зміну кормових рослин протягом усього періоду до�
сліджень.

Як і в попередній серії досліджень, усі дані обов’язково слід
порівняти для різних видів та ділянок.

Рис. 2.12.2. Графік денної активності Polistes dominulus (Christ 1791)
на кормовій рослині Daucus carota L. у місті Х
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Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Комахи – запилювачі рідких видів рослин.
У ході роботи обирають вид рослини, яка має природоохорон�

ний статус будь�якого рангу, і спостерігають за тим, які комахи
їх опилюють. При цьому визначають спектр запилювачів, дина�
міку відвідування квітів, головних запилювачів тощо. Подібні
роботи допомагають збереженню рідкісних видів, оскільки до�
зволяють встановити основних запилювачів і в подальшому при�
ваблювати їх у місця цвітіння цих рослин.
2. Червонокнижні комахи певного регіону.

Спостереження проводять протягом кількох років (для кра�
щої достовірності результатів) у різноманітних біотопах певного
регіону. Визначати багатьох червонокнижних комах досить лег�
ко, хоча краще отримати консультації у фахівців. Дані роботи
важливі для з’ясування сучасного поширення рідких видів та
моніторингу їх чисельності.
3. Вивчення видової структури кровосисних комарів населе&

ного пункту.
У ході роботи вивчають видовий склад комарів певного насе�

леного пункту, причому дослідження можна проводити і взим�
ку, вивчаючи місця їх зимівлі. Подібні роботи допомагають ви�
значити видовий склад та чисельність комарів міст і прогнозу�
вати потенціальну епідеміологічну небезпеку.
4. Синантропні види членистоногих.

Збирають усі види членистоногих у будівлях різних типів (до�
мах, підвалах, підсобних спорудах та ін.). Аналізуючи видовий
склад, роблять висновки про можливість потенційної небезпеки
для людини та свійських тварин від цих видів членистоногих.
Водночас з’ясовується, хто живе поруч.
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На сьогодні у внутрішніх водоймах України відомо близько 80 ви�
дів риб. Вони є важливим компонентом водних екосистем, де за�
ймають вищі місця трофічних ланцюгів, а отже, є індикаторами
екологічного стану водойм. Оскільки риби є цінним об’єктом не
лише промислового, а й любительського рибальства, вони можуть
стати гарним об’єктом досліджень школярів, серед яких багато
любителів аматорської риболовлі.

До третього видання Червоної книги України занесено
36 представників іхтіофауни: 2 види круглоротих та 34 види риб.
Деякі види риб охороняються на обласному рівні. Залучення
школярів до вивчення місцевої іхтіофауни дозволить отримати
дані щодо моніторингу чисельності окремих видів риб. У ході
такої роботи важливо виховувати бережливе ставлення до риб�
них ресурсів.

Відлов риб здійснюють винятково за допомогою дозволених
знарядь. За домовленністю адміністрацій позашкільних навчаль�
них закладів з органами, що займаються охороною рибних ресу�
рсів, можна використовувати для навчання рибу, вилучену в бра�
коньєрів.

Мета роботи: викласти основи загальних відомостей про
аборигенних риб басейну Дніпра (для більшості території Украї�
ни), а також про риб інтродуцентів, які можуть мешкати в цій
місцевості; навчити школярів елементарним методам відлову риб
з дослідницькою метою та визначенню деяких фонових видів, що
схожі між собою.

Обладнання: найпростіші посібники про будову тіла риб і го�
ловні ознаки, які використовуються для визначення, регіональ�
ний попередній список риб, цифровий фотоапарат, кілька прос�
тих риболовних вудлищ з поплавцевою оснасткою, запасна

2.13

Iõò³îëîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ
â åêîëîã³÷íèõ òàáîðàõ
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оснастка, сачок з дрібною сіткою, риболовний «павук» (розмі�
ром 11 м) з дрібною сіткою (вічка близько 0,50,5 см), кілька
невеликих пластикових відер та тазиків, бінокуляр, збіль�
шувальне скло, електронні (або інші) ваги, щоденник для польо�
вих записів, простий олівець, мірні лінійки довжиною 10–15 та
25–30 см, гумка, чорна гелева ручка, гігієнічні мийні засоби.

Ìåòîäèêà ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Підготовка до проведення польових спостережень передбачає
ознайомлення з будовою тіла риб, складання розширеного спис�
ку риб, які можуть мешкати в даній місцевості, вивчення їх за
рисунками та фотографіями. Завершенням підготовчого етапу ро�
боти може бути складання за літературними даними таблиці з
описом найважливіших діагностичних ознак різних видів риб.

Готуючись до проведення польових спостережень, важливо
ознайомитися з основними правилами техніки безпеки на воді,
адже робота буде виконуватися поблизу водойм.

Для проведення польових спостережень обираються типові
ділянки розташованих поблизу водойм, де планується відлов
певних видів риб з дослідницькою метою. Ознайомлення з водой�
мою слід супроводжувати найпростішим описом (початок веден�
ня учнями польового щоденника), у якому слід зазначати: похо�
дження водойми, водопостачання, характер ґрунтів, напрямок
та швидкість течії, розподіл глибин, характер берегової, надвод�
ної та підводної рослинності (див. розділ 1.5).

Для відлову риб використовують дозволені знаряддя лову
(вудилища, сак та «павук»). Ті види відловлених риб, що легко
визначаються до виду після здійснення відповідних вимірювань
і записів у польовий щоденник, відпускають назад у водойму. Ту
частину екземплярів, видову належність яких планується вста�
новити пізніше, тримають у садках або пластикових відрах з во�
дою.

Для визначення риб у польових умовах зручно користувати�
ся спеціальною компактною таблицею, наприклад, такою, яку
складено автором для водойм середньої течії річки Десни
(табл. 2.13.2). До таблиці внесено 30 видів риб (інші визначають�
ся досить легко), ідентифікація яких пов’язана з певними труд�
нощами. Це як аборигенні види, так і деякі види�інтродуценти,
які можуть зустрітись досліднику. З багатьох видових ознак, що
подані як у сучасній літературі, так і в більш давніх виданнях
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були обрані ті, що можна відрізнити неозброєним оком, не вдаю�
чись до складних вимірювань та препарування риб.

На кожну з визначених особин риб у польовому щоденнику
треба зробити опис за такою схемою: 1) видова назва; 2) розміри
(довжина) риби; 3) маса (вага) риби; 4) вік риби. Довжину риб
визначають за допомогою мірних лінійок з точністю до 1 см. Для
характеристики довжини використовують три параметри: абсо�
лютна довжина – від верхівки рила до вертикалі кінця лопаті
хвостового плавця); довжина без хвостового плавця (від верхів�
ки рила до кінця лускового покриву); довжина тіла (від зябрової
щілини до кінця лускового покриву). Масу риб визначають за
допомогою вагів з точністю до 1 г для дрібних риб, до 5 г – для
середніх і 10 г – для великих. Для визначення віку риби беруть
10–15 лусок з середини тіла біля спинного плавця над бічною
лінією. Далі підраховують кількість річних кілець на найбільш
вдалих з лусок, використовуючи збільшувальне скло (8–20�крат�
не) або бінокуляр. Визначення віку слід починати з більш дріб�
них особин риб і поступово переходити до більш великих. Резуль�
тати вимірювань записують у формі табл. 2.13.1.

Після закінчення занять ретельно промивають з милом руки
та робочі поверхні, що мали дотик з рибою.

Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â

Складаються окремі робочі списки видів риб відповідного басей�
ну, що характерні для річок, а також для озер і стариць.

Обчислюють середні показники довжини, маси та віку відлов�
ленних риб окремо за кожним видом.

Фотографії визначених видів з відповідними назвами та де�
якими екологічними характеристиками заносять до комп’юте�
ра для поступового формування навчальних баз даних.

Таблиця 2.13.1. Зразок бланку для запису біометричних параметрів риб
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Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Фонові види риб різних типів водойм.
У певному регіоні проводять відлови риб у різних типах во�

дойм, реєструють частоту в уловах, біометричні показники риб.
За отриманими даними складають загальний список видів, порів�
няльну таблицю для різних типів водойм, наводять результати
статистичної обробки біометричних даних.
2. Біометричні показники карася срібного в озерах району.

Проводять вилови карася срібного в озерах та ставках, різ�
них за розміром та рівнем антропогенного навантаження. Для
всіх виловлених риб визначають біометричні параметри (розмі�
ри, маса, вік). У камеральних умовах визначають статистичні
показники і роблять висновки про біометричну структуру попу�
ляцій риб у різних за типом, розміром і рівнем антропогенного
порушення водоймах.
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Таблиця 2.13.2. Характерні ознаки схожих видів риб

Íàçâà Îñîáëèâ³ 
îçíàêè 

Äîïîì³æí³ 
îçíàêè 

Ëóñîê ó 
á³÷í³é 
ë³í³¿ 

Ïëàâö³ Ñõîæ³ âèäè 

Ëÿù Ïëàâö³ âñ³ ñ³ð³  49–59  Ñïèííèé –  
9 ãàëóçèñòèõ 
ïðîìåí³â; 
àíàëüíèé 24–
29 ïðîìåí³â 

Ãóñòåðà, 
àáî 
ïëîñêèðêà 

Ãóñòåðà, 
àáî 
ïëîñêèð-
êà 

Ãðóäíèé òà 
÷åðåâíèé 
ïëàâö³ 
÷åðâîíóâàò³ 

 40–51  Ñïèííèé –  
8 ãàëóçèñòèõ 
ïðîìåí³â; 
àíàëüíèé – äî 
24 ïðîìåí³â 

Ëÿù 

Ñèíåöü Ò³ëî 
ñèíþâàòå; 
á³ëÿ õâîñòà 
òîíêå 

 63–75 
(ëóñêà 
äð³áíà)  

Àíàëüíèé – 35–
44 ãàëóçèñòèõ 
ïðîìåí³â 

Êëåïåöü 
(ëóñêà 
âåëèêà) 

Êëåïåöü Ä³àìåòð îêà 
ñòàíîâèòü 
òðåòèíó äîâ-
æèíè ãîëîâè 

Ñïèíà áóðà 
ç áëàêèòíèì 
â³äëèâîì 

46–55 
(ëóñêà 
âåëèêà) 

Àíàëüíèé –  
íå ìåíø 35 
ãàëóçèñòèõ 
ïðîìåí³â 

Ñèíåöü 
(ëóñêà 
äð³áíà) 

Âèðåçóá Çàãíóòå 
äîíèçó ðèëî; 
äîâãèé õâ³ñò 

Ò³ëî òåìíå; 
íèæí³ ïëàâö³ 
ñâ³òë³ø³  

53–68  Õâîñòîâèé 
âåëèêèé 

Ïë³òêà 

Â’ÿçü Î÷³ æîâò³ ç 
òåìíîþ 
ïëÿìîþ 

Íèæí³ 
ïëàâö³ 
ìàëèíîâ³ 

55–63 
(ëóñêà 
äð³áíà) 

 Ïë³òêà 
Ãîëîâåíü 
(ëóñêà 
âåëèêà) 

Ïë³òêà Î÷³ æîâò³ ç 
÷åðâîíîþ 
ïëÿìîþ 

Íèæí³ 
ïëàâö³ 
÷åðâîíóâàò³ 

41–48  Ñïèííèé, 
ïî÷èíàºòüñÿ 
íàä ÷åðåâíèìè 

Êðàñíîï³ðêà 

Êðàñíî-
ï³ðêà 

Êîñèé ðîò 
ñïðÿìîâàíèé 
âãîðó; ãóáè ç 
æîâòîþ 
êàéìîþ 

Íèæí³ 
ïëàâö³ 
êðîâ’ÿíî-
÷åðâîí³ 

37–43  Ñïèíííèé, 
ïî÷èíàºòüñÿ 
ïîçàäó 
÷åðåâíèõ 

Ïë³òêà 

Êîðîï Ìàº 4 âóñèêè; 
ó ñïèííîãî òà 
àíàëüíîãî 
ïëàâö³â ïåðø³ 
ãàëóçèñò³ ïðî-
ìåí³ çàçóáðåí³ 

Ò³ëî 
çîëîòèñòå; 
óñ³ ïëàâö³ 
ñ³ðóâàò³ 

32–41  Äîâæèíà 
ñïèííîãî 
äîð³âíþº 
ìàéæå ïîëîâèí³ 
ñïèíè 

Âóñà÷ 
(ëóñêà 
äð³áíà) 

Äí³ïðîâ-
ñüêèé 
âóñà÷ 

Äîâãå ðèëî ç  
4 âóñàìè; 
ò³ëüêè â 
ñïèííîãî 
ïëàâöÿ ïåð-
øèé ãàëóçè-
ñòèé ïðîì³íü 
çàçóáðåíèé 

Ò³ëî çíèçó 
á³ëå; óñ³ 
ïëàâö³, êð³ì 
ñïèííîãî, 
÷åðâîíóâàò³ 

55–62 
(ëóñêà 
äð³áíà) 

Ñïèííèé 
çâè÷àéíî¿ 
äîâæèíè 

Êîðîï 
(ëóñêà 
âåëèêà) 
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Продовження табл. 2.13.1

Íàçâà Îñîáëèâ³ 
îçíàêè 

Äîïîì³æí³ 
îçíàêè 

Ëóñîê ó 
á³÷í³é 
ë³í³¿ 

Ïëàâö³ Ñõîæ³ âèäè 

Ï³äóñò Ðîò íèæí³é, 
â³äêðèòèé, 
÷îòèðèêóòíèé 

Õâîñòîâèé 
ïëàâåöü ç 
÷îðíîþ 
êàéìîþ 

56–63   Ðèáåöü 

Ðèáåöü Ðîò íèæí³é, 
â³äêðèòèé 
êðóãëèé  

Íèæí³ 
ïëàâö³ 
æîâòóâàò³ 

48–64   Ï³äóñò 

Ãîëî-
âåíü 

Ðîò ê³íå÷íèé, 
âåëèêèé 

Íèæí³ 
ïëàâö³ 
÷åðâîí³ 

43–47  Àíàëüíèé 
çàêðóãëåíèé 

ßëåöü 

ßëåöü Ðîò íèæí³é, 
íåâåëèêèé 

Íèæí³ 
ïëàâö³ æîâò³ 
àáî ñ³ð³ 

46 òà 
á³ëüø 

Àíàëüíèé ç 
ÿìêîþ 

Ãîëîâåíü 

ßëåöü 
Äàíèëåâ-
ñüêîãî 

Ðîò 
íàï³âíèæí³é, 
äîñÿãàº êðàþ 
îêà 

 45 òà 
ìåíøå 

 ßëåöü 

Áîáè-
ðåöü 

Ðîò ê³íå÷íèé, 
âåëèêèé  

Íà áîêàõ 
áóð³ ï’ÿòíà 
ïðè îñíîâ³ 
êîæíî¿ ëóñêè 

33–40  Àíàëüíèé ç  
10 ãàëóçèñòèõ 
ïðîìåí³â 

ßëåöü 
Àìóðñüêèé 
÷åáà÷îê 

Àìóð-
ñüêèé 
÷åáà÷îê 

Ðîò âåðõí³é, 
äóæå 
ìàëåíüêèé 

Ñõîæ³ 
îçíàêè ç 
áîáèðöåì 

35–39 Àíàëüíèé ç  
8 ãàëóçèñòèõ 
ïðîìåí³â 

Áîáèðåöü 

Á³ëèçíà Íèæíÿ 
ùåëåïà 
áóãðèñòà òà 
âèñóíóòà 
âïåðåä 

Óñ³ íèæí³ 
ïëàâö³ 
÷åðâîíóâàò³; 
î÷³ æîâò³ 

63–78  Àíàëüíèé  
ç 12–15 
ãàëóçèñòèõ  
ïðîìåí³â 

Âåðõîâîäêà 

Òîâñòî-
ëîáèê 

Äóæå äð³áíà 
ëóñêà 

 92–109  Ãîëîâåíü 
(ëóñêà 
âåëèêà) 

Á³ëèé 
àìóð 

Ðîò 
íàï³âíèæí³é 

Àíàëüíèé 
ïëàâåöü 
÷åðåâíóâà-
òèé, ãðóäí³ – 
ñâ³òë³ 

(37)  
39–47 

Ñïèííèé  
òà õâîñòîâèé 
ïëàâö³ òåìí³ 

Ãîëîâåíü 
(ïëàâö³ 
÷åðâîíóâàò³) 

Âåðõî-
âîäêà 

Î÷³ ñð³áëÿñò³ Óñ³ íèæí³ 
ïëàâö³ ñ³ð³ 

42–55 Àíàëüíèé  
ç 16–20 
ãàëóçèñòèõ  
ïðîìåí³â 

Â³âñÿíêà 
Á³ëèçíà (î÷³ 
æîâò³) 

Â³âñÿíêà Êîðîòêà á³÷íà 
ë³í³ÿ, íå á³ëüø 
í³æ äî 12 
ëóñêè 

 2–13   Âåðõîâîäêà 
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Продовження табл. 2.13.1

Íàçâà Îñîáëèâ³ 
îçíàêè 

Äîïîì³æí³ 
îçíàêè 

Ëóñîê ó 
á³÷í³é 
ë³í³¿ 

Ïëàâö³ Ñõîæ³ âèäè 

Áèñòðÿí-
êà 

Ñìóãà 
ïîäâ³éíèõ 
÷îðíèõ ïëÿì 
ïî á³÷í³é ë³í³¿ 

Íèæí³ 
ïëàâö³ 
æîâòóâàò³ 

44–54  Âåðõîâîäêà 

Ã³ð÷àê Êîðîòêà á³÷íà 
ë³í³ÿ äî 5–8 
ëóñêè  

Î÷³ ç 
îðàíæåâîþ 
ïëÿìîþ 
âãîð³ 

5–8 á.ë.  Àíàëüíèé ³ 
ñïèííèé ç 8–
10 ãàëóçèñòèõ 
ïðîìåí³â 

Êàðàñü 
(á³÷íà ë³í³ÿ 
ïî âñüîìó 
ò³ëó) 

Á³ëîïå-
ðèé 
ï³÷êóð  

Á³ëüø äîâã³ 
ðèëî òà 
âóñèêè 

  Ñïèíííèé òà 
õâîñòîâèé áåç 
ïëÿì 

Çâè÷àéíèé 
ï³÷êóð 

Çâè÷àé-
íèé 
ãîëüÿí 

Ó ìîëîäèõ 
ðèá íà ò³ë³ º 
÷îðíà ñìóãà; ó 
äîðîñëèõ – 
òåìí³ ïëÿìè 
ïî ò³ëó 

×åðåâî 
÷åðâîíå 

80–92  Ï³÷êóð  
(2 âóñèêè, 
ëóñêà óäâ³÷³ 
á³ëüøà) 

Îçåðíèé 
ãîëüÿí 

Ò³ëî 
çîëîòèñòå ç 
÷îðíèìè 
ïëÿìàìè 

Ïëàâö³ 
îðàíæåâ³ 

68–90  Ëèí  
(2 âóñèêè; 
î÷³ ÷åðâîí³) 

Ñëèçèê 6 âóñèê³â, øèï 
ï³ä îêîì 
â³äñóòí³é 

Ëóñêà ò³ëüêè 
íà áîêàõ 

Äóæå 
äð³áíà 
ëóñêà 

 Â’þí  
(10 âóñèê³â) 

Áè÷îê-
öóöèê 

Íîñîâ³ îòâîðè 
ÿê òðóáî÷êè 

  Íà õâîñò³ 
òðèêóòíà 
÷îðíà ïëÿìà 

Áè÷îê-áàáêà 

Ñèá³ð-
ñüêà 
ùèï³âêà 

Íà õâîñò³ äâ³ 
îâàëüí³ ÷îðí³ 
ïëÿìè 

   Çâè÷àéíà 
ùèï³âêà 

Примітка. Щоб не викликати різних тлумачень щодо деяких таксонів риб, які
зустрічаються рідко або локально, наводяться їхні латинські назви: вирезуб –
Rutilus frisii frisii (Nordmann, 1840), дніпровський вусач – Barbus barbus
borysthenicus (Dybowski, 1862), ялець Данилевського – Leuciscus danilewskii
(Kessler, 1877), бобирець – Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859), амурський че�
бачок – Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846), бистрянка – Alburnoides
bipunctatus rossicus (Berg, 1924), білоперий пічкур – Romanogobio albipinnatus
belingi (Slastenenko, 1934), озерний гольян – Phoxinus perenurus (Pallas, 1814),
бичок�цуцик – Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814), сибірська щипівка –
Gobitis melanoleuca (Nichols, 1925).
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Амфібії та рептилії – одні з найбільш масових і цікавих груп тва�
рин, які справляють значний вплив на кругообіг органічної ре�
човини в природі, що виявляється через трофічні зв’язки з інши�
ми організмами. Земноводні та плазуни в екологічній піраміді
можуть бути на різних рівнях. Пуголовки, живлячись водорос�
тями, є консументами першого порядку. Живлячись комахами�
фітофагами, дорослі амфібії та рептилії належать до консумен�
тів другого порядку, живлячись хижими комахами – до консу�
ментів третього порядку.

Встановлено, що в багатьох біогеоценозах України земноводні
та плазуни домінують за величиною біомаси (5–14 кг/га) серед
усіх хребетних тварин (Булахов, 1978), особливо це стосується
водно�болотних комплексів. Біогеоценотичне значення герпето�
фауни залежить від характеру конкретного біоценозу, пори року
і доби, погодних умов та ін. Живлячись переважно безхребетни�
ми, вони за теплий сезон знищують велику кількість цих тва�
рин, тим самим регулюючи їх чисельність. Серед великої кіль�
кості безхребетних у раціоні ропух, за даними Г.Є. Гончаренко
(2002), визначено 22,7% (111 видів) шкідників лісових наса�
джень, 63,2% (259 видів) шкідників сільськогосподарських ку�
льтур, 16,2% (79 видів) шкідників саду. Важливе значення у
водоймах мають пуголовки, які поїдають велику кількість мік�
роскопічних водоростей і обростань зелених рослин, тим самим
сприяючи очищенню водойми від заростання. На окремих ділян�
ках водойми чисельність пуголовків сягає більш ніж 100 ос./м2 з
біомасою до 1500 кг/га.

2.14

Äîñë³äæåííÿ ãåðïåòîôàóíè
ÿê âàæëèâî¿ ñêëàäîâî¿ âîäíî-áîëîòíèõ

êîìïëåêñ³â



291

Як дорослі земноводні та плазуни, так і їхні личинки та яйця
є об’єктом живлення багатьох хребетних і безхребетних тварин.
Поїдають їх ссавці (кутора, норка, видра, борсук, лисиця, їжак
та ін.), птахи (лелеки, чаплі, мартини, ворони, сови та ін.), пла�
зуни (вужі, черепахи, гадюки), комахи (жуки�плавунці, личин�
ки бабок, водяні клопи та ін.).

Слід зазначити, що земноводні та плазуни – групи хребетних
тварин, що дуже чутливі до кліматичних умов і, в першу чергу,
до температури та вологості. Досліджувані групи заселяють різ�
номанітні типи водно�болотних угідь, що характеризуються різ�
ними екологічними факторами. До цих факторів належать тем�
пература, світло, атмосферний тиск, радіоактивне випромінюван�
ня, вологість, хімічний склад води, рельєф, тип біотопу та взає�
мозв’язки з рослинами й тваринами, а також антропогенний
вплив. Залежно від сукупності певних факторів у біотопі будуть
наявні або відсутні певні види, буде відбуватись або ні їх розмно�
ження. Біотичні та абіотичні фактори справляють різний вплив
на амфібій і рептилій. Певні умови потрібні пуголовкам для роз�
витку й метаморфозу у водному середовищі. Після метаморфозу
тварини переходять до життя на суходолі, де умови значно змі�
нюються. До того ж більшість пуголовків є рослиноїдними, а до�
рослі – хижаками (переважно комахоїдними), тобто на різних
стадіях життєвого циклу земноводні займають різні щабелі еко�
логічної піраміди. Тому в певні періоди життя вплив на них ото�
чуючих умов і вплив самих тварин на екосистему неоднаковий.
У багатьох регіонах амфібії та рептилії впадають в літню або зи�
мову сплячку, що додає факторів, які впливають на них протя�
гом усього життя.

З наведеного випливає велике значення герпетофауни в функ�
ціонуванні біоценозів. Конкретне значення можна виявити, дос�
ліджуючи різні аспекти біології й екології амфібій та рептилій.

Мета роботи: встановити видовий склад, чисельність і біото�
пічну приуроченість герпетофауни, виявити морфологічні особ�
ливості тварин у різних біотопах. Реалізація зазначеної мети пе�
редбачає розв’язання таких завдань: 1) встановити видовий
склад, біотопічну приуроченість різних видів земноводних;
2) розрахувати чисельність тварин у різних біотопах; 3) виявити
морфологічні особливості тварин у різних біотопах; 4) встанови�
ти і порівняти асиметрію зовнішніх ознак тіла жаб з різних біо�
топів (або з місць з різним антропогенним впливом) як показник
якості середовища.

Інструменти і матеріали: топографічні карти місцевості, ви�



292

значник амфібій та рептилій, штангенциркуль, герпетологічні
мішечки, сачок, склянки для личинок, польовий щоденник, зо�
шит для записів і обрахувань.

Âèêîíàííÿ ðîáîòè

Підготовчий етап. На підготовчому етапі вирішуються такі за�
вдання, як: ознайомлення з топографічними картами, виявлен�
ня територій, перспективних для польових досліджень – таких,
де можна пройти з дітьми і при цьому охопити найбільшу кіль�
кість біотопів.

Основними методами під час польових досліджень є:

 збір матеріалу в ході екскурсії: відлов, визначення виду, скла�
дання списку видів та кількості їх особин;

 більш детальне дослідження окремих територій, з вивченням
складу герпетофауни, її чисельності, біотопічного розподілу
(біотопи описуються, дані занотовуються в щоденник);

· відлов вибірок тварин (якщо цього потребує тема досліджен�
ня). Наземні форми відловлюють руками, водні – за допомо�
гою дрібносітчастого сачка. Дорослих зберігають у вологому
субстраті в полотняному мішечку, личинок – у воді в склян�
ках. Після дослідження тварин відпускаємо в місця вилову.

Âèçíà÷åííÿ âèäîâîãî ñêëàäó, á³îòîï³÷íî¿ ïðèóðî÷åíîñò³
òà ÷èñåëüíîñò³ ð³çíèõ âèä³â ãåðïåòîôàóíè

Видовий склад і просторовий розподіл герпетофауни вивчають
під час пішохідних екскурсій. У процесі збору польового матері�
алу досліджується якомога більша кількість біотопів, перевіря�
ються можливі місця переховування тварин: купи листя, хми�
зу, під корінням та корчами. Слід бути досить уважними та обе�
режними, бо в таких схованках можливе перебування змій, а під
корою і в дуплах – ос. Личинок земноводних та дорослі водні фо�
рми відловлюємо за допомогою дрібносітчастого сачка, особливо
ретельно проводячи ним у заростях водних рослин. Якщо необ�
хідно визначити чисельність видів, то в кожному біотопі закла�
дається маршрут певної довжини та шириною 1–3 м, з подаль�
шим перерахуванням чисельності на гектар. Визначення видів
здійснюється за допомогою визначників та атласів (Банников,
1977; Кузьмин, 1999; Писанець, 2007), дані види описують.
Особливу увагу слід звернути на такі характерні ознаки в земно�
водних: наявність хвоста та кінцівок, шкіра гладенька або бугор�
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часта, форма голови, форма зіниці, особливості рисунка голови,
розміщення і величина барабанних перетинок, наявність зовніш�
ніх чи внутрішніх резонаторів, наявність паротид, забарвлення
верху і низу тулуба, довжина задніх кінцівок, перекривання го�
мілкових суглобів при зігнутих перпендикулярно кінцівках, ви�
сота п’яткового горбика. Личинок земноводних визначають за
наявністю кінцівок, зовнішніх зябр, розташуванням анального
отвору, будовою ротового диску. У плазунів звертають увагу на
такі ознаки: наявність панциру, кінцівок, чи моргають повіки,
чи ламкий хвіст, довжина хвоста, забарвлення верху та низу, осо�
бливості щиткування голови та розташування барабанної пере�
тинки, у змій наявність чи відсутність жовтих вушних плям.

У польовому щоденнику записуємо дату, погоду, найближ�
чий населений пункт, біотоп (біотоп коротко описується за скла�
дом деревостану, підросту та трав’яного покриву), довжину і
ширину маршруту, види, а, якщо було завдання, то кількість
особин та їх вік (цьогорічки, молоді, дорослі). Якщо відловлюва�
лась вибірка, то вказати, у якому біотопі і скільки особин. Для
водних форм визначаємо, на якій стадії розвитку знаходяться
види, їх чисельність, описуємо водойму за такими параметрами:
тип водойми, тип берега, дна, наявність прибережних рослин,
покриття рослинами поверхні водойми та сусідні біотопи.

Для визначення чисельності рекомендуємо маршрутний метод.
В обраному біотопі закладається лінійний маршрут шириною 1–3
м і довжиною 100 м і більше (залежно від щільності тварин).

Інший спосіб полягає в закладанні облікових ділянок певно�
го розміру (від 100 м2 (квадрат 1010 м) і більше залежно від щіль�
ності тварин. В окремих випадках розмір облікової ділянки об�
межується межами біотопу. Отримані результати перераховують
на одиницю площі (гектар).

Чисельність видів, що мешкають у водоймах, визначають на
маршрутах вздовж берегової лінії.

Для визначення біомаси всіх тварин на обліковій ділянці від�
ловлюють і зважують. Більш детально стандартні методики ви�
кладені в роботі Л.Г. Динесман та М.Л. Калецької (1952).

Âèâ÷åííÿ ìîðôîëîã³÷íî¿ ì³íëèâîñò³ àìô³á³é

Залежно від віку, статі, життя в певних умовах морфологічна
структура особин одного виду часто відрізняється. Для визначен�
ня морфологічної мінливості розроблена методика визначення 20
показників в особин жаб, а в ропух – 22 (у них ще вимірюється
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довжина та ширина паротид). Схема вимірів показана на
рис. 2.14.1 (наводиться за Є.М. Писанцем, 2007). На їх основі
розраховують ще 17 індексів для ропух або 15 для жаб
(табл. 2.14.1). Статистична обробка матеріалу містить розрахун�
ки індексів і пропорцій між різними ознаками та порівняння їх
середніх арифметичних значень. Для кожної вибірки також роз�
раховуються інші статистичні показники.

Для розрахунку морфометричних показників потрібно взяти
вибірку тварин. Для цього слід відловлювати особин однієї віко�
вої групи (щоб уникнути впливу вікової мінливості), кількість
самців і самок у вибірках бажано, щоб була однакова. Загальна
кількість особин у кожній вибірці повинна становити 20–30 осо�

Таблиця 2.14.1. Морфометричні показники, які використовуються для
амфібій

²íäåêñ Îäèíèöÿ 
âèì³ðó Ïàðàìåòð Ïðèì³òêà 

L ìì äîâæèíà òóëóáà Âèì³ðþºòüñÿ â³ä ê³í÷èêà ìîðäè 
äî êëîàêàëüíîãî îòâîðó 

Lc ìì äîâæèíà ãîëîâè Âèì³ðþºòüñÿ â³ä ê³í÷èêà ìîðäè 
äî ïîòèëè÷íîãî îòâîðó 

Ltc ìì øèðèíà ãîëîâè Âèì³ðþºòüñÿ ïðè îñíîâ³ ùåëåï 
Dro ìì â³äñòàíü â³ä î÷åé äî ê³íöÿ 

ìîðäè 
Âèì³ðþºòüñÿ â³ä ïåðåäíüîãî 
ê³í÷èêà îêà 

Drn ìì â³äñòàíü â³ä ê³íöÿ ìîðäè 
äî í³çäð³â 

 

Dno ìì â³äñòàíü â³ä î÷åé äî 
í³çäð³â 

 

Spn ìì â³äñòàíü ì³æ í³çäðÿìè  
Lo ìì äîâæèíà îêà  
Spp ìì â³äñòàíü ì³æ ïîâ³êàìè  
Ltym ìì äîâæèíà áàðàáàííî¿ 

ïåðåòèíêè 
 

Ltymo ìì â³äñòàíü â³ä áàðàáàííî¿ 
ïåðåòèíêè äî îêà 

 

Lpar ìì äîâæèíà ïàðîòèä  
Spar ìì øèðèíà ïàðîòèä Âèì³ðþºòüñÿ â íàéòîâùîìó 

ì³ñö³ 
Dp ìì äîâæèíà ïåðøîãî ïàëüöÿ 

ïåðåäíüî¿ ê³íö³âêè 
 

F ìì äîâæèíà ñòåãíà Â³ä êëîàêàëüíî¿ ù³ëèíè äî 
êîë³ííîãî ñóãëîáà 
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Продовження табл. 2.14.1

²íäåêñ Îäèíèöÿ 
âèì³ðó Ïàðàìåòð Ïðèì³òêà 

T ìì äîâæèíà ãîì³ëêè  
Lcs ìì äîâæèíà ëàïêè  
Scs ìì øèðèíà ëàïêè  
D q  ìì äîâæèíà íàéäîâøîãî 

ïàëüöÿ çàäíüî¿ ê³íö³âêè 
 

D h  ìì äîâæèíà íàéêîðîòøîãî 
ïàëüöÿ çàäíüî¿ ê³íö³âêè 

Âèì³ðþºòüñÿ â³ä êðàþ ï’ÿò-
êîâîãî ãîðáèêà äî ê³íöÿ ïàëüöÿ 

Cint ìì äîâæèíà ï'ÿòêîâîãî 
ãîðáèêà 

 

Scint ìì âèñîòà ï'ÿòêîâîãî ãîðáèêà  
L\Lc ìì Â³äíîñíà äîâæèíà ãîëîâè Âàæëèâèé äëÿ âèçíà÷åííÿ 

âèä³â òà â³êîâî¿ ì³íëèâîñò³ 
Lc\Ltc ìì Â³äíîñíà øèðèíà ãîëîâè 
Lc\Dro ìì Â³äíîñíà äîâæèíà ìîðäè 

Âàæëèâèé äëÿ âèçíà÷åííÿ 
âèä³â 

Drn\Spn ìì Â³äíîñíà øèðèíà ìîðäè 
Lc\Lo ìì Â³äíîñíà äîâæèíà î÷åé 
F\T ìì ²íäåêñ äîâãîíîãîñò³ 
L\F ìì Â³äíîñíà äîâæèíà ñòåãíà 
F\Lcs ìì Â³äíîñíà äîâæèíà ëàïêè 
L\T ìì Â³äíîñíà äîâæèíà ãîì³ëêè 
Lcs\Scs ìì Â³äíîñíà òîâùèíà ëàïêè 
F\Dq ìì Â³äíîñíà äîâæèíà 

íàéá³ëüøîãî ïàëüöÿ  
Dq\Dh ìì ²íäåêñ äîâãîïàëîñò³  

Íàëåæí³ñòü âèäó äî 
åêîëîã³÷íî¿ ãðóïè (âîäíèé, 
íàçåìíèé, ðèþ÷èé; äåííèé, 
í³÷íèé; ÷è øâèäêî 
ïåðåñóâàºòüñÿ) 

Dq\ Ñint ìì Â³äíîñíà äîâæèíà 
ï’ÿòêîâîãî ãîðáèêà 

Ñint\Scint ìì Â³äíîñíà âèñîòà 
ï’ÿòêîâîãî ãîðáèêà 

F\Dh ìì Â³äíîñíà äîâæèíà 
íàéìåíøîãî ïàëüöÿ 

Ö³ ³íäåêñè âêàçóþòü íà á³ëüøó 
÷è ìåíøó ïðèâ’ÿçàí³ñòü òâàðèí 
äî ñóõîäîëó ÷è âîäîéìè àáî 
äî çäàòíîñò³ çàêîïóâàòèñü 

Lc\Lpar ìì Â³äíîñíà äîâæèíà ïàðîòèò 
Lpar\Spar ìì Â³äíîñíà òîâùèíà ïàðîòèò 

Íàëåæí³ñòü äî ðîïóõ 

бин. Виміри проводимо обережно на живих тваринах з подаль�
шим випуском їх у місця вилову.
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Рис. 2.14.1. Основні виміри земноводних

Îö³íêà ñòàíó ñåðåäîâèùà
çà ïîêàçíèêàìè àñèìåòð³¿ â àìô³á³é

Оцінка якості середовища дає важливі дані при плануванні та здій�
сненні конкретних заходів з природокористування, охорони при�
роди, забезпечення екологічної безпеки й прийняття екологічно
виважених рішень. При оцінці комплексного впливу показників
якості середовища на живі істоти і самої людини широко викори�
стовуються методи біоіндикації. Такі методи розроблені і на
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амфібіях. Вони полягають у виявленні асиметрії розвитку органі�
змів, яка збільшується в несприятливих умовах існування.

В основі методу – оцінка гомеостазу, який забезпечує нормаль�
ний хід розвитку організму. Зміна гомеостазу є першою реакцією
організму на будь�який стресовий вплив. Методи оцінки якості
середовища, засновані на оцінці гомеостазу організмів, можна
визначити як систему раннього попередження, що дозволяє вияв�
ляти навіть початкові зміни стану живих організмів. Головними
показниками змін гомеостазу з морфологічного погляду є показ�
ники асиметрії (ненапрямлених розбіжностей між правою та лі�
вою сторонами різних морфологічних структур, що в нормі мають
білатеральну симетрію). Такі розбіжності звичайно є результатом
похибок у ході розвитку організму. За нормальних умов їх рівень
мінімальний, але в разі стресового впливу зростає, що призводить
до збільшення асиметрії (Чубинишвили, 1998).

Земноводні є гарним об’єктом для подібних досліджень. Вони,
по�перше, є масовими та доступними тваринами, що мешкають
майже в усіх біотопах водно�болотного комплексу. По�друге, ам�
фібії – найбільш чутливі, оскільки мають високо проникну для
газів і рідин шкіру. По�третє, мають двофазний (у воді та на су�
ходолі) життєвий цикл, особливий характер личинкового розви�
тку й складні взаємодії в екосистемах. Як результат, на амфібій
дуже впливає склад повітря, води і ґрунту. Тому саме вони одни�
ми з перших показують, як людська діяльність негативно впли�
ває на наше спільне середовище існування.

Розглянемо визначення асиметрії будови тіла амфібій на при�
кладі гостромордої жаби. Для цього слід порівняти вибірки тва�
рин із різних за характером антропогенного впливу біотопів, або
місцеперебувань, що значною мірою відрізняються за екологіч�
ними факторами.

Необхідно відібрати вибірки жаб з різних біотопів чисельніс�
тю близько 30 особин. Для кожної особини визначаємо
показники, які наведено в табл. 2.14.2. При цьому виконують
роботу для лівої і правої частин тіла. Жаб після вимірювання
відпускаємо в місця існування.

Розбіжності між лівою та правою частинами тіла виражають
у балах. Кількість балів є модулем різниці кількісних ознак між
лівою та правою частинами тіла. У табл. 2.14.3 наведено прик�
лад заповненої таблиці для розрахунку показника асиметрії для
однієї особини жаби гостромордої.

Розраховуємо середній рівень частоти асиметрії для однієї
особини
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,
N

S
A 

де A – показник асиметрії;
S – сума балів;
N – кількість ознак.

У нашому випадку А = 6 : 9 = 0,67.
Далі розраховується середня частота асиметрії для вибірки.

Статистично достовірною вважається вибірка не менше 30 екзем�
плярів. Якщо показник асиметрії менше 0,50 – це умовна норма
(перший бал); якщо 0,50–0,54 – другий бал; 0,55–0,59 – третій

Таблиця 2.14.2. Показники, які використовуються для визначення аси�
метрії розвитку жаби гостромордої

Íàçâà ïàðàìåòðà Îäèíèöÿ âèì³ðó 
Ê³ëüê³ñòü ñìóã íà ñòåãí³  øò. 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ñòåãí³ øò. 
Ê³ëüê³ñòü ñìóã íà ãîì³ëö³ øò. 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ãîì³ëö³ øò. 
Ê³ëüê³ñòü ñìóã íà ñòîï³ øò. 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ñòîï³ øò. 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ñïèí³ øò. 
Ê³ëüê³ñòü ñìóã íà ïåðåäí³é íîç³ øò. 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ïåðåäí³é íîç³ øò. 

Таблиця 2.14.3. Приклад заповнення таблиці з даними для розрахун�
ку індексу асиметрії особини жаби гостромордої

Îçíàêà Ë³âà ñòîðîíà Ïðàâà ñòîðîíà Áàë 
Ê³ëüê³ñòü ñìóã íà ñòåãí³ 2 3 1 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ñòåãí³ 2 2 0 
Ê³ëüê³ñòü ñìóã íà ãîì³ëö³ 3 3 0 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ãîì³ëö³ 1 0 1 
Ê³ëüê³ñòü ñìóã íà ñòîï³ 1 2 1 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ñòîï³ 0 1 1 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ñïèí³ 5 4 1 
Ê³ëüê³ñòü ñìóã íà ïåðåäí³é íîç³ 2 2 0 
Ê³ëüê³ñòü ïëÿì íà ïåðåäí³é íîç³ 3 2 1 
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бал; 0,60–0,64 – четвертий бал; 0,65 та вище – п’ятий бал (кри�
тичний стан).

Для кожної вибірки розраховуємо середній показник аси�
метрії за формулою

,. n

А
Aсер




де А
сер.

 – середній показник асиметрії;
А – сума показників асиметрії;
n – кількість особин.

Так само розраховуємо показники для вибірок з інших біото�
пів та порівнюємо їх між собою. Робимо висновки про якість се�
редовища в різних біотопах на основі показників асиметрії.

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Різноманіття видів герпетофауни та їх біотопічна при&
уроченість території.
Робота передбачає обстеження всіх можливих біотопів тери�

торії (лісове урочище, населений пункт, заказник тощо) з метою
виявлення видів амфібій і рептилій. У процесі виконання робо�
ти складають список виявлених видів за основними біотопами з
примітками щодо місць їх концентрації, даних фенології тощо.
Результати підтверджуються фотографіями, препаратами знай�
дених загиблими тварин. Під час пішохідних екскурсій намага�
ються відвідати якомога більшу кількість біотопів та виявити всі
можливі види герпетофауни в даній місцевості. Наводять, у яких
біотопах мешкають види. Роблять висновки про кількість видів
герпетофауни та їх розповсюдження за біотопами.
2. Біотопічна приуроченість і чисельність видів герпето&

фауни.
Завданням роботи є збір відомостей про кількість і частоти

трапляння окремих представників амфібій і рептилій у різних
біотопах. Для цього розраховують чисельність та біомасу видів в
основних біотопах та в місцях розмноження. Робота може вико�
нуватися регулярно протягом багатьох років і використовувати�
ся для встановлення динаміки чисельності різних видів.
3. Морфологічна мінливість різних груп земноводних (напри�

клад, жаб і ропух, лісових і водних жаб).
В основу роботи покладені методи морфометричного аналізу

вибірок тварин. Для обробки результатів використовуються
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методи математичної статистики. Робляться висновки про мор�
фологічну мінливість виду в різних біотопах, про морфологічні
відмінності між різними видами або групами тварин. Результа�
ти роботи становлять інтерес для з’ясування екології видів. Дані
доповнюються відомостями про асиметрію розвитку. Проведені
кілька разів протягом року спостереження дають уявлення про
динаміку росту тварин.
4. Порівняння показника асиметрії для різних видів амфібій.

Мета роботи: оцінити й порівняти показник асиметрії для різ�
них видів амфібій, що мешкають у різних біотопах. Об’єктами
досліджень можуть бути різні види амфібій. Для кожного виду
формують вибірку близько 30 особин. У ході робіт виявляють,
як для різних видів відрізняються показники асиметрії, та ана�
лізують відмінності в залежності від умов існування.
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Сільськогосподарські угіддя, представлені орними землями, па�
совищами, перелогами, займають в Україні величезні площі, у
деяких областях досягаючи 80% території, а тому відіграють
важливу роль у формуванні орнітоценозів регіону в цілому. Знач�
не поширення та доступність робить сільгоспугіддя сприятливи�
ми для проведення досліджень школярами. Крім того, на них
оселяється небагато видів птахів порівняно з іншими територія�
ми (їх неважко запам’ятати й навчитися розрізняти), отже, пта�
хи тривалий час залишаються в полі зору, їх можна добре роз�
гледіти і визначити. Саме тому для орнітологів�початківців
агроландшафти досить зручні для проведення перших орнітоло�
гічних екскурсій.

Унаслідок того що на сільськогосподарських угіддях виро�
щують різні культури і відбувається сівозміна, їхні посіви є ди�
намічними угрупованнями. Усе це впливає на склад та структу�
ру пташиного населення. З роками під тиском ринкових потреб
змінюється структура посівних площ, що може впливати на чи�
сельність окремих видів птахів за роками. Так, нині рідкісною
стала низка видів, які раніше регулярно гніздилися на полях,
зокрема, дрофи. Отже, спостереження за динамікою орнітофау�
ни сільськогосподарських ландшафтів є актуальним і важливим
для загальної оцінки стану довкілля.

Дослідження орнітофауни сільськогосподарських угідь здій�
снюють протягом усього року або лише певного періоду. Плану�
ючи роботу, слід знати про особливості життя птахів в різні пори
року, на основі яких розрізняють кілька періодів: гніздовий, зи�
мовий та весняно�осінній.

2.15

Âèâ÷åííÿ îðí³òîôàóíè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü
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Гніздовий період – проміжок часу в житті птахів від вибору
гніздової ділянки і до виведення пташенят. Звісно, для кожного
виду терміни свої, але загалом серед орнітологів прийнято вва�
жати гніздовим період з 1 травня по 30 червня. Протягом цього
періоду все пташине населення поділяється на гніздові види (жай�
воронок польовий, плиска жовта, лунь лучний, чекан лучний,
чайка, перепілка, куріпка сіра тощо) та види, що на полях лише
живляться (канюк звичайний, зеленяк, горобець польовий, го�
луб сизий, шпак звичайний та ін.).

Оскільки висота посівів змінюється протягом гніздового пе�
ріоду, доцільно виділяти кілька етапів їх росту й характеризу�
вати кожний окремо. З огляду на різну максимальну висоту рос�
лин різних культур етапів може бути два або три і навіть більше,
якщо це необхідно. Виділяють їх на основі того, що зі зростан�
ням змінюються біотопічні характеристики посівів, а отже, і ви�
довий склад пташиного населення. Так, для зернових культур
(пшениці, жита тощо) розрізняють три етапи:

І – висота рослин до 30 см;
ІІ – висота рослин від 30 до 50 см;
ІІІ – висота рослин вище 50 см.

Зимовий період триває з 22 листопада по 22 лютого. Птахи
активні протягом усього світлового дня. Вони утворюють зграї й
поширені нерівномірно. Наприклад, чечітки можуть трапляти�
ся на перелогах по кілька тисяч особин, годуючись насінням ди�
вини або взагалі не трапитися на маршруті в 10 км іншими біо�
топами. Скошені поля кукурудзи та соняшнику, на яких численні
гризуни живляться залишками врожаю, приваблюють хижих
птахів.

Решта року, що охоплює час весняної та осінньої міграції, а
також кінець липня та серпень, коли відбуваються післягніздові
кочівлі, визначається як весняно&осінній період. Під час міграції
пташине населення значно багатше за кількістю видів та їх
чисельністю, проте, як і взимку, птахи розподілені нерівномірно.

На відміну від гніздового періоду, в останніх двох періодах
щільність рахуємо в особинах на кілометр квадратний.

Мета роботи: вивчити видовий склад та чисельність птахів
на сільськогосподарських угіддях.

Завданнями дослідження є:
1. Ознайомитися з методикою досліджень та з видами птахів,

які можуть зустрітися на орних землях та перелогах.
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2. Обрати вид сільгоспугідь, на якому (яких) проводитиметься
дослідження, закласти трансекти та провести на них обліки.

3. Скласти список видів птахів кожного виду сільгоспугідь і роз�
рахувати щільність населення кожного виду.

4. Визначити динаміку видового складу та чисельності птахів
за сезонами.

5. Розрахувати індекси орніторізноманіття.
6. На основі отриманих даних показати найважливіші сільгосп�

угіддя для птахів серед агроландшафтів.

Обладнання: визначник птахів, бінокль, блокнот, простий
олівець.

Ìåòîäèêà ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Підготовчий етап
До підготовчого етапу входить вибір місця проведення облі�

ків, вибір методів обліку та попереднє ознайомлення з наймасо�
вішими видами птахів сільськогосподарських угідь.

Для роботи рекомендуємо обирати поля з посівами різних
сільськогосподарських культур, порівняти видовий склад пта�
хів на них. Наприклад, жайворонок польовий зазвичай селить�
ся в посівах висотою до 30–50 см, за таких умов його щільність
населення є максимальною, а от плиски жовті надають перевагу
рослинності від 50–60 см. На полях, де висота рослин більше ніж
100–120 см, жайворонок польовий майже не трапляється, нато�
мість є плиски, лунь лучний, а на полях ріпаку і гороху – очере�
тянки чагарникові.

Для обліків у відкритих сільгоспугіддях найкраще підходить
трансектний метод. Трансекта – це вузька прямокутна пробна
ділянка. Знаючи кількість птахів в межах такої смуги певної
ширини та довжини, не важко перерахувати їх на один квадрат�
ний кілометр. Під час обліків на трансекті враховують всіх пта�
хів, незважаючи на відстань до них. На практиці для обліків гні�
здової орнітофауни ширина трансекти становить 200–500 м (по
100 або 250 м з кожного боку відповідно). Для обліків хижих
птахів ширину трансекти ще збільшують.

Закладати трансекту для отримання достовірних репрезен�
тативних даних слід по центру посіву чи перелогу. Оптимальна
періодичність обліків у кожному із посівів – два рази на місяць,
через кожні два тижні.
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Проведення обліків
На успішність обліків птахів впливають погодні умови. Дощ,

сніг, туман, сильний вітер або мороз змушують птахів змінюва�
ти свою активність або створюють несприятливі умови для само�
го обліковця, що негативно, зрештою, позначається на результа�
тах обліку. Особливості умов року – важлива умова для правиль�
ної інтерпретації результатів та їх порівняння, тому це запису�
ють у польовий щоденник. Зокрема, зазначають дати різких по�
теплінь або похолодань, а також особливості окремих сезонів,
сильну повінь або взагалі відсутність снігу взимку, надто спеко�
тне або холодне літо тощо (див. розділи 1.4, 1.5).

Оптимальним часом для обліків є 5.00–10.00 годин ранку, бо
в цей час активність птахів найбільша, а в зимовий період облі�
ки проводять протягом усього світлового дня. Міграція найак�
тивніше відбувається у вранішні та вечірні години в більшості
видів, але слід мати на увазі, що хижі птахи мігрують переваж�
но з 10.00 до 14.00 год.

При проведенні обліків бажано дотримуватися центру поля,
уникати доріг, країв полів і лісосмуг. Обліки ж по краю поля не
дадуть правильної оцінки чисельності, адже лісосмуги й польові
дороги характеризуються специфічним пташиним населенням,
що відмінне від навколишніх полів.

Під час проведення спостережень дослідник звертає увагу на
спів, зовнішній вигляд птахів та їхню поведінку. Так, коричне�
вий невеликий птах, що тріпоче крилами високо вгорі – жайво�
ронок польовий. Жовтий животик, довгий хвіст, що гойдається
вгору�вниз, і різкуватий поклик властиві жовтій плисці. Чекан
лучний трапляється ближче до краю полів, перевагу надає пере�
логам. Його можна відрізнити за характерним покликом «чек�
чек» та розгледіти в бінокль: темна голова з білою брівкою, ру�
дувата грудка, сама пташка строкато�коричнева. У чорноголо�
вого чекана уся голова чорна, без брівки, і він надає перевагу
мозаїчному ландшафту, тримається теж ближче до межі.

Якщо над головою ви побачите великого птаха і за польотом і
силуетом зарахуєте його до хижих, то уважно подивіться на ньо�
го в бінокль. Він знизу коричневий зі світлими смугами на кри�
лах і темними плямами на згинах крил? Якщо так, то найімовір�
ніше ви спостерігаєте за звичайним канюком, що саме вилетів
на полювання. Полюючи, канюк зависає в повітрі. Крім каню�
ків, на полях часто можна зустріти болотяних та лучних лунів,
до того ж перші тут лише полюють, а другі можуть ще й гнізди�
тися. Луні відрізняються довгими крилами, які під час
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ширяючого польоту птах ставить подібно до англійської букви
V, самці – чорними плямами на кінцях крил, і якщо лучний лунь,
занесений до Червоної книги, загалом сірий з двома чорними то�
ненькими смужками на крилах, то в болотяного є в оперенні ру�
дий колір.

Усе побачене в ході обліків записують у польовий щоденник,
можна використовувати й диктофон. Записи краще робити про�
стим олівцем: ручка розтікається під впливом вологи, може пе�
рестати писати тощо. Записи мають бути детальними, чіткими і
якомога повнішими (див. розділ 1.4). Потрібно керуватися та�
кою схемою:

1. Дата та місце спостереження.
Тут потрібно вказати найближчий населений пункт, відстань

до нього, наявність поблизу водойм, траси тощо.
2. Погодні умови.

Про їх роль йшлося вище, тому вказують температуру повіт�
ря, хмарність, наявність чи відсутність вітру, його напрямок і
силу (відносну – слабкий або середній, бо ж за сильного вітру
робити обліки не варто), дощ або сніг, що раптово почався.
3. Біотоп.

Вказуємо, де саме проводимо спостереження (перелоги, ріл�
ля, поле кукурудзи, ріпаку, картоплі, пшениці тощо), висоту
рослинного покриву та ступінь забур’янення (остання не є обо�
в’язковою, але бажана, бо значне забур’янення дуже змінює біо�
топічні умови, а отже, таке поле не можна прирівнювати до неза�
бур’яненого).

Якщо проводимо дослідження в лісосмугах, то вказуємо ос�
новну формуючу породу, домішки, ступінь розвитку підліску
(розрізняють продувні, ажурні та щільні лісосмуги), вік, висо�
ту, ширину лісосмуги й кількість рядів у ній. Усе це впливає на
видовий склад та щільність птахів, що її населяють.
4. Час початку та кінця обліку в даному біотопі.
5. Відстань у км або м (не принципово, але оскільки щільність

розраховуватимемо в особинах/парах на квадратний кіло�
метр, то кілометри зручніші, щоб потім не виникло плутани�
ни), пройдена в цьому біотопі.

6. Вид птаха і стать (якщо можна визначити), їх кількість
через кому або «+».

Якщо вид птаха визначити важко, його детально описують у
щоденнику.

Якщо дотримуватися зазначеної схеми, то запис у щоденни�
ку виглядатиме приблизно так:
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4.06.2013 р. пн.�зх. околиця с. Чернацьке (Середино�Будський
район, Сумська область).
+ 23 С, хмарність 10%, вітру немає.
Поле гречки (висота рослин 40 см): 6.20–6.55 год, 1,5 км.
Жайворонок польовий %, %, %, % + &, %, %, %, %, %, %, %.
Плиска жовта %, %, %, %, %, %.
Канюк звичайний 1 п (полює).
Хижий птах: сіре забарвлення, крила довгі з двома попереч�
ними чорними смугами, постава крил V�подібна, на кінцях
крил чорні плями 1 п.

Îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â

Визначення щільності
Щільність гніздових видів рахують у парах на один квадрат�

ний кілометр, а решти видів – в особинах на квадратний кіло�
метр. Співаючий самець під час обліку гніздових видів реєстру�
ється як пара птахів (співають тільки самці, самки переважно
непомітні). Керуючись цими правилами, за результатами облі�
ків птахів у полі розраховують щільність птахів на одиницю
площі. Розглянемо приклад.

Припустимо, що ширина трансекти становила 250 м.
Пройдено (довжина трансекти) 750 м, і на цьому відрізку заре@
єстровано 5 самців жайворонка польового і 3 самці плиски
жовтої.

Спершу розраховуємо облікову площу:

S = 0,250 · 0,750 = 0,188 км2.

Щільність птахів розраховуємо за пропорціями.
На обліковій площі 0,188 км2 – відмічено 5 % жайворонка

польового,
а на 1 км2 – відмічено х % жайворонка польового.
Отже, щільність жайворонка польового становить

х = 5 · 1 : 0,188 = 26,67 (пар/ км2).

За такою самою пропорцією розраховуємо щільність плиски
жовтої.

На обліковій площі 0,188 км2 відмічено 3 % плиски жовтої,
а на 1 км2 х % плиски жовтої.
Таким чином, щільність плиски жовтої становить

х = 3 · 1 : 0,188 = 16,0 (пар/км2).
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Отримані результати подають у вигляді таблиці, у якій вка�
зано назву помічених на маршруті видів птахів українською або
латинською мовою (див. табл. 2.15.1, 2.15.2) та щільність їх на�
селення. В окремих колонках вказується щільність птахів у різні
періоди спостережень за окремими біотопами.

Розраховуючи загальну щільність пташиного населення,
щільність гніздових видів подвоюють (бо вона подана в пар/км2)
і суму виражають в особинах/км2. Важливими показниками мо�
жуть бути також загальна щільність гніздових видів (у пар/км2)
та її відсоток від загальної щільності.

Що нам дає аналіз цих таблиць?
На першому етапі вегетації на полях озимих зернових була

зареєстрована максимальна кількість – 49 видів птахів з показ�
ником загальної щільності 88,9 особин/км2. Очевидно, це обумов�
лено міграцією, яка ще триває для багатьох видів. Так, лише в
даний період на полях озимих зернових відмічені гуска білолоба
велика, лунь польовий, журавель сірий, чорниш, вальдшнеп тощо.

Посіви озимих на цьому етапі є місцем гніздування для де�
в’яти видів птахів (16,3% загальної кількості видів), загальна
щільність яких становить 33,7 пар/км2. До них належать жай�
воронок польовий, плиска жовта, щеврик польовий, чайка, дер�
кач, перепілка, куріпка сіра, а також два види чеканів – лучний

Таблиця 2.15.1. Середня щільність гніздових видів птахів (пар/км2) на
полях зернових протягом гніздового сезону

Îçèì³ çåðíîâ³ ßð³ çåðíîâ³                                 Á³îòîï 
Íàçâà âèäó I II III I II III 
Лóíü ëó÷íèé – 0,1 0,1 – – – 
Êóð³ïêà ñ³ðà 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 
Пåðåï³ëêà 0,3 1,6 1,4 – 2,1 3,2 
Äåðêà÷ 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 
Чàéêà 2,5 – – 3,9 – – 
Жàéâîðîíîê ïîëüîâèé 26,3 28,4 9,4 18,8 17,1 8,1 
Щåâðèê ïîëüîâèé 0,2 – – – – – 
Пëèñêà жîâòà 3,9 11,4 6,1 1,9 5,3 7,9 
Чåêàí ëó÷íèé 0,1 0,8 0,7 0,4 0,5 2,8 
Чåêàí ÷îðíîãîëîâèé 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Çàãàëüíà ù³ëüí³ñòü, ïàð/êì2 34,1 42,9 37,2 25,8 25,6 22,8 
Çàãàëüíà ù³ëüí³ñòü, îñîáèí/êì2 68,2 85,8 74,4 51,6 51,2 45,6 
Ê³ëüê³ñòü âèä³â 9 8 9 7 7 7 
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Таблиця 2.15.2. Середня щільність негніздових видів птахів (особин/
км2) на полях зернових протягом гніздового сезону

Îçèì³ çåðíîâ³ ßð³ çåðíîâ³                         Á³îòîï 
Íàçâà âèäó I II III I II III 
Чàïëÿ ñ³ðà 0,1 – 0,2 – – – 
Лåëåêà á³ëèé 2,2 3,3 0,5 0,3 – – 
Гóñêà ñ³ðà – – – 1,5 – – 
Гóñêà âåëèêà á³ëîëîáà 0,4 – – – – – 
Шóë³êà ÷îðíèé 0,1 0,4 – – – – 
Лóíü ïîëüîâèé 0,2 – – – – – 
Лóíü áîëîòÿíèé 0,2 – 0,6 – – – 
Яñòðóá âåëèêèé 0,3 – – – – – 
Яñòðóá ìàëèé 0,1 – – – – – 
Êàíюê çâè÷àéíèé 1,1 0,8 0,5 – 1,1 – 
Зì³ºїä 0,1 – – – – – 
П³äîðëèê ìàëèé 0,1 – – – – – 
Чåãëîê 0,2 – 0,7 – – – 
Áîðèâ³òåð çâè÷àéíèé 0,1 – 0,3 – – 0,3 
Жóðàâåëü ñ³ðèé 1,1 – – – – – 
Ñîâà áîëîòÿíà – – 0,1 – – – 
Чîðíèø 3,7 – – – – – 
Âàëüäøíåï 0,1 – – – – – 
Мàðòèí çâè÷àéíèé 3,3 – 2,5 – 4,4 14,8 
Êðÿ÷îê ñâ³òëîêðèëèé – – 0,2 – – – 
Пðèïóòåíü 1,4 – 0,3 1,3 2,5 – 
Гîëóá ñèçèé – – – 25,5 – – 
Гîðëèöÿ çâè÷àéíà – – – 0,3 – – 
Зîçóëÿ çâè÷àéíà 0,2 1,3 – – – – 
Ñîâà âóхàòà 0,3 0,2 0,2 0,20 0,2 0,2 
Ñè÷ хàòí³é 0,2 – – – – – 
Ñåðïîêðèëåöü ÷îðíèé – 28,7 1,5 1,0 5,5 – 
Áäжîëîїäêà çâè÷àéíà – – 0,3 – – – 
Îäóä 0,2 – – – – – 
Лàñò³âêà áåðåãîâà – – 2,2 – – 23,3 
Лàñò³âêà ñ³ëüñüêà 0,9 8,1 4,8 – 9,4 1,3 
Лàñò³âêà ì³ñüêà – 1,3 – – – – 
Щåâðèê ë³ñîâèé 0,1 – – – – – 
Щåâðèê ëó÷íèé – – – 0,1 0,1 – 
Пëèñêà á³ëà 0,9 – – – – – 
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Продовження табл. 2.15.2

Îçèì³ çåðíîâ³ ßð³ çåðíîâ³                         Á³îòîï 
Íàçâà âèäó I II III I II III 
Ñîðîêîïóä жóëàí – – 0,5 – – – 
Ñîðîêîïóä ÷îðíîëîáèé – – 0,2 – – – 
Âèâ³ëüãà 0,2 – – – – – 
Шïàê çâè÷àéíèé 9,5 2,2 3,7 2,9 – – 
Ñîéêà 0,2 – – – – – 
Гðàê 1,0 – – – – – 
Âîðîíà ñ³ðà 1,1 – – 0,4 0,6 – 
Êðóê 4,4 2,2 0,8 0,8 8,3 1,5 
Êàì’ÿíêà çâè÷àéíà – 1,1 – – – – 
Чèêîòåíü 1,9 – – – – – 
Äð³çä ñï³âî÷èé 0,1 – – – – – 
Зÿáëèê 13,6 1,1 – – – – 
Чèж 0,5 – – – – – 
Щèãëèê 0,8 – 4,5 – – – 
Êîíîïëÿíêà 1,3 – – – – 2,2 
Êîñòîãðèç 1,3 – – – – – 
Â³âñÿíêà çâè÷àéíà 1,6 0,4 0,9 0,4 – – 
Çàãàëüíà ù³ëüí³ñòü, îñîáèí/êì2 55,1 51,1 25,5 34,7 32,1 43,6 
Ê³ëüê³ñòü âèä³â 39 13 21 12 9 7 

та чорноголовий. Домінантом є жайворонок польовий, щільність
якого в кілька разів перевищує щільність інших гніздових ви�
дів. Частка від загальної чисельності птахів становить 78,0%.
Порівняно з іншими видами високу щільність мають також плис�
ка жовта та чайка, хоча їхня сумарна частка не перевищує 19,0%.
Чайка на гніздуванні за період досліджень зареєстрована лише
на першому етапі (стосується як озимих, так і ярих зернових
культур). Куріпка сіра та два види чеканів є переважно маргі�
нальними видами, і якщо куріпка тримається ближче до лісос�
муг, то чекани – до межі поля та інших відкритих просторів, де
зустрічаються окремі стеблини або невеликі куртини торішніх
бур’янів, які птахи використовують для присади.

Збільшення висоти озимих й перехід їх на другий етап збіга�
ється з різким скороченням видового різноманіття на полях зер�
нових. Приблизно в цей час ярі зернові перебувають тільки на
першому етапі. У зазначений період поля, зайняті озимими,
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відвідують для живлення 13 видів і налічується 8 гніздових. З
перших високу середню щільність мають серпокрильці чорні та
ластівки сільські. Загальна щільність птахів більша, ніж на по�
передньому етапі посівів озимих, і становить 94,0 особин/км2.

До складу гніздової орнітофауни ІІ етапу озимих додається
лунь лучний, крім того, з нього випадає чайка та щеврик польо�
вий, а щільність окремих видів значно зростає. Це, у першу чер�
гу, характерне для плиски жовтої та перепілки. Наведені дані
цілком узгоджуються з екологічними потребами згаданих вище
видів. Жайворонок польовий надає перевагу негустій і невисо�
кій рослинності, а отже, найчисленнішим є саме у відповідних
біотопах (етап перший та певною мірою другий). Цю динаміку
ілюструє рис. 2.15.1. По осі абсцис (Х) показана висота посівів,
по осі ординат (У) – щільність населення цього виду на різних
полях у двох природних зонах.

Плиска жовта населяє переважно високотравні угруповання
з багатою рослинністю, отже, найкращі умови для неї створю�
ються в період, коли зернові перебувають на другому етапі. Пе�
репілка теж надає перевагу високій густій рослинності. Крім
того, другий етап розвитку посівів озимих припадає на другу�
третю декаду травня та на початок червня, коли в цих видів фік�
сується пік гніздування.

Рис. 2.15.1. Динаміка середньої щільності жайворонка (пар/км2)
польового на полях зернових з різною висотою посівів у

досліджуваному регіоні
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На третьому етапі розвитку посівів кількість видів птахів на
полях з озимими збільшується до 30, але їхня загальна щільність
значно знижується до 62,2 особин/км2. Середня щільність жай�
воронка польового зменшується втричі, плиски жовтої – удвічі,
в інших гніздових видів майже не змінюється. Дуже густий та
високий травостій зернових змушує жайворонка переміщувати�
ся на ділянки з більш придатними умовами, зокрема, на ярі зер�
нові або ж інші сільськогосподарські культури. З іншого боку,
така структура рослинного покриву сприятлива для росту та роз�
витку пташенят лучного луня, адже створює для них гарні за�
хисні умови.

Ярі зернові культури висівають навесні, і вони формуються
пізніше, ніж озимі. Кількість видів птахів у них і загальна щіль�
ність менші, ніж у посівах озимих. Однак у цей період (друга де�
када травня) ще можна зустріти окремі зграї гуски сірої, які
живляться на полях ярих зернових. Особливістю ярих зернових
першого етапу є наявність великих зграй голуба сизого, які жи�
вилися на цих полях.

Оцінка орніторізноманіття
На завершальному етапі дослідження важливу роль відіграє

розрахування індексів, які дозволяють оцінити видове багатст�
во та зробити висновки про його стабільність. Низька кількість
видів, висока частка домінанта, часто єдиного, робить угрупо�
вання нестійкими, уразливими. Загалом це властиво сільгоспу�
гіддям, адже їх створює й підтримує людина, але є певні відмін�
ності між різними їх видами. Виявити й підтвердити ці відмін�
ності допомагають математичні методи оцінки орніторізноманіт�
тя. Якщо ви працюєте з одним видом сільгоспугідь, самі цифри
вам навряд чи потрібні. Інша справа, коли йдеться про порівнян�
ня кількох угруповань.

Для всебічної оцінки орніторізноманіття розраховують за
щільністю індекси Маргалефа, Менхініка, Шеннона – Уївера,
вирівняність, Сімпсона, індекс полідомінантності та індекс Бер�
гера – Паркера.

Видове багатство (кількість видів на певній площі) оцінюють
за індексами Маргалефа та Менхініка.

Індекс Маргалефа розраховують за формулою

,
ln

1

N

S
DMg




де S – кількість зафіксованих видів;
N – загальна кількість (щільність) птахів.
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Індекс Менхініка (позначення ті самі, що й для попереднього
індексу) визначається за формулою

.
N

S
DMn 

Чим більші ці індекси, тим більше видове багатство. І пер�
ший, і другий є співвідношенням між кількістю видів і загаль�
ною кількістю особин в угрупованні. Однак слід пам’ятати, що
зростання кількості видів може відбуватися внаслідок двох чин�
ників: 1) їх там дійсно багато; 2) по одному полю пройдено 20 км,
а по другому – лише 2 км. З високою ймовірністю можна стверд�
жувати, що через недооблік видів птахів на другому полі буде
значно менше. Тому, по можливості, слід прагнути, щоб марш�
рути були приблизно однакові, а якщо це неможливо, то врахо�
вувати це при оцінці орніторізноманіття.

Це абсолютні індекси. Відносними є індекс Шеннона – Уїве�
ра та пов’язана з ним вирівняність угруповання. У наведеному
випадку теж можна обрати лише один з них, адже їхнє призна�
чення – показати, на скільки дане угруповання є стабільним.
Рівномірність розподілу видів за кількістю їх представників в
угрупованні, або вирівняність угруповання, є дуже важливою
його характеристикою. Наприклад, з 15 особин в угрупованні 10
жайворонків (див. рис. 2.15.2а). Розподіл дуже нерівномірний, і
таке угруповання дуже нестійке. Якщо ж особин в угрупованні
більш�менш порівну (рис. 2.15.2б), то таке угруповання харак�
теризується більшою стабільністю.

Індекс Шеннона – Уївера розраховують за формулою

),log( 2 ii ppH  
де n

i
 – щільність конкретного виду;

N – загальна щільність.

Чим вище значення індексу Шеннона – Уївера, тим стабіль�
ніше угруповання. За допомогою нього можна розрахувати вирів�
няність:

,
log 2

/

S

H
E 

де S – кількість зафіксованих видів.

До індексів міри домінування належать три індекси: Сімпсо�
на, полідомінантності та Бергера – Паркера.
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Рис. 2.15.2. Рівномірність розподілу видів за кількістю
їх представників в угрупованні, виражена графічно:

а – нерівномірний розподіл; б – розподіл порівняно рівномірний
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Індекс Сімпсона показує ймовірність того, що дві особини,
взяті навмання з угруповання, належать до одного виду. Він
розраховується за формулою (позначення див. вище):

.
)1(

)1(
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Чим він менший, тим більше орніторізноманіття.
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Значення індексу полідомінантності збільшується зі зростан�
ням кількості домінуючих видів в угрупованні:

.
1

D
S 

Індекс Бергера – Паркера обернено пропорційний орніторіз�
номаніттю. Він показує частку вида�домінанта:

,max

N

n
d 

де n
max

 – щільність домінуючого виду.

Ці індекси доповнюють один одного. Можна показати всі три,
можна обрати один. Так, чим більше видів�домінантів в угрупо�
ванні, тим угруповання більш стійке і тим більший буде індекс
полідомінантності, менший індекс Сімпсона і менший індекс
Бергера – Паркера.

Розглянемо на прикладі наших даних (табл. 2.15.3). Відпові�
дно до індексів Маргалефа та Менхініка, більше видове багатст�
во птахів характерне для полів озимих зернових. За індексом Сі�
мпсона, вирівняності, Бергера – Паркера досліджені типи полів
майже не відрізняються. А от значно вищі показники індекса
Шеннона – Уївера характеризують посіви озимих як більш різ�
номанітні, а отже, стабільні.

Високі показники індексу полідомінантності, характерні для
посівів озимих, свідчать про те, що домінуючих видів у цих угру�
пованнях більше.

Для порівняння угруповань птахів цих двох біотопів можна
розрахувати показник подібності (міра Уїттекера) або показник
відповідності (індекс Жаккара).

Таблиця 2.15.3. Оцінка орніторізноманіття посівів зернових

²íäåêñ Îçèì³ çåðíîâ³ ßð³ çåðíîâ³ 
Ìàðãàëåôà 7,1 3,9 
Ìåíõ³í³êà 1,4 1,2 
Шåííîíà – Ó¿âåðà 2,4 1,9 
Âèð³âíÿíîñò³ 0,7 0,7 
Ñ³ìïñîíà 0,1 0,2 
Ïîë³äîì³íàíòíîñò³ 8,2 6,5 
Áåðãåðà – Ïàðêåðà 0,3 0,3 
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Міру Уїттекера розраховують за формулою

,1



S

w

де S – загальна кількість видів у системі;
 – середнє різноманіття двох вибірок:  = (n

1
 + n

2
) : 2.

Індекс Жаккара є більш поширеним:

,
BA

C
Iж 



де C – види, спільні для двох угруповань;
A – види тільки угруповання 1;
B – види тільки угруповання 2.

Чим більше спільних видів у двох угруповань, тим вищим є
цей показник.

Для досліджуваних територій міра Уїттекера (в
w
) становить

0,45. Прямо пропорційний кількості спільних видів для двох
угруповань індекс Жаккара (І

ж
) дорівнює 0,27. Самі по собі ці

цифри мало що можуть сказати, бо маємо лише два види сільгосп�
угідь. Якщо ж їх більше, то ці індекси дозволяють оцінити, які
угруповання птахів подібні або відмінні між собою за видовим
складом. Деякі угруповання виявляться специфічними, бо ма�
тимуть низький ступінь відповідності з будь�яким іншим угру�
пованням (висока міра Уїттекера або низький індекс Жаккара).

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Гніздова орнітофауна полів кукурудзи околиць міста
(села).
Дослідження передбачає вивчення лише тих видів птахів, які

гніздяться на полях кукурудзи. Його мета – виявити, які саме
види гніздяться на полях даної культури, щільність їхнього на�
селення та вплив висоти посівів на якісний і кількісний склад
орнітонаселення.
2. Орнітофауна полів зернових адміністративного району за&

лежно від заліснення території.
Тема розкриває питання всієї орнітофауни полів зернових

культур протягом року з висвітленням сезонної динаміки чисель�
ності та впливу висоти посівів, характеристики озимих і ярих
зернових тощо. У її межах вивчається не лише невеличка група
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птахів, що гніздяться на полях, а й види, що в значній кількості
трапляються на полях у період міграції (граки, шпаки, гуси) та
на зимівлі (в’юркові).
3. Зимова орнітофауна агроландшафтів адміністративно&

го району.
Мета дослідження – вивчення зимового аспекту орнітофауни

певної території. Вона виконується лише протягом трьох міся�
ців на рік і для виконання школярами є досить зручною, бо «впи�
сується» в навчальний рік: восени – підготовчий етап, узимку –
збір матеріалу й опрацювання його навесні.
4. Щільність плиски жовтої на агроландшафтах околиць села.

Ця тема для досліджень зосереджує процес лише на вивченні
одного виду – плиски жовтої. Можна обрати жайворонка польо�
вого, перепілку, чекана лучного або будь�який інший вид, гніз�
довий чи рідкісний. Для оцінки стану чисельності цього виду про�
водять дослідження в різні сезони в різних видах сільськогоспо�
дарських угідь. За даними обліків робимо висновок про умови
існування, яким даний вид надає перевагу, про вплив на щіль�
ність його населення типу угіддя, висоти посівів тощо.
5. Рідкісні види птахів на агроландшафтів адміністратив&

ного району.
Виконання цієї теми передбачає вивчення видового складу та

чисельності регіонально рідкісних видів і видів птахів, занесених
до Червоної книги України. Так, серед останніх на агроландшаф�
тах гніздиться чотири види: лунь лучний на полях, канюк степо�
вий у лісосмугах, сова болотяна на перелогах та сорокопуд сірий
на перелогах, що заростають сосною. Слід мати на увазі, що ці види
поширені найчастіше нерівномірно, і для успішного виконання
потрібно або закладати великі багатокілометрові маршрути для
їх пошуку, або мати інформацію про їхнє місцезнаходження.
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У річному циклі життя птахи двічі на рік здійснюють міграції –
навесні та восени. Це найбільш небезпечний період у житті пта�
хів, бо цілі популяції різних видів залишають зручні місця зи�
мівлі або гніздування і вирушають через пустелі і моря, через
незвичні для них біотопи, долаючи перешкоди, а також ті, які
створені людиною, перш ніж дістатися кінцевих точок маршру�
ту. Спостереження за мігруючими птахами дає можливість оці�
нити чисельність того чи іншого виду. Проводячи обліки з року
в рік на одних і тих самих пунктах спостережень, можна відслі�
дковувати зміни чисельності мігруючих птахів. Саме оцінка чи�
сельності мігруючих птахів та її тренди є необхідним інструмен�
том для розуміння процесів, що відбуваються в популяціях міг�
руючих птахів. На основі отриманих даних розробляються пла�
ни дій зі збереження рідкісних видів.

Мета роботи – вивчення міграції птахів за методом Е.М. Ку�
марі (1979).

Завдання: 1) вибрати місце для постійного пункту спостере�
жень за мігруючими птахами; 2) провести спостереження за міг�
руючими птахами; 3) опрацювати отримані дані.

Обладнання: бінокль, підзорна труба, визначник птахів, ком�
пас, блокнот та ручка чи олівець, годинник, термометр.

Ìåòîäèêà ïîëüîâèõ ñïîñòåðåæåíü

Вибір пункту спостережень. Найкращим місцем для пункту
постійних спостережень є береги великих водойм: морів, озер,
водосховищ та річкові долини, які відіграють роль «направляю�
чих ліній». Незалежно від того, де знаходиться пункт

2.16

Ñïîñòåðåæåííÿ çà ñåçîííèìè
ì³ãðàö³ÿìè ïòàõ³â
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спостережень, він повинен розташовуватися в такому місці, звід�
ки добре видно околиці, найкраще – на підвищенні. Морське уз�
бережжя, річкові долини, острівці на водоймах, вишки та дахи
будинків – це перелік місць, де можна влаштувати постійний
пункт спостережень. Пункт спостережень має залишатися пос�
тійним протягом усього періоду спостережень. Місцезнаходжен�
ня пункту спостережень слід залишати постійним при продов�
женні спостережень у подальші роки в даному районі.

Як вести спостереження. Спостереження за видимими міг�
раціями на постійному пункті спостережень здійснюється щоден�
но в одні й ті самі години. Спостереження здійснюються за єди�
ною методикою. Рекомендована тривалість спостережень – 8 го�
дин на день: 4 години зранку та 4 ввечері. Ранкові спостережен�
ня починаються за 30 хвилин до сходу сонця, вечірні спостере�
ження закінчуються кожного дня під час заходу сонця. Трива�
лість спостережень може бути скорочена мінімум до двох годин,
однак починати їх необхідно до сходу сонця. Ранкові спостере�
ження є основними, а вечірні – додатковими. Можна також вес�
ти денні спостереження з 11 до 15�ї години: у цей час летять пе�
реважно птахи, які планерують, наприклад, денні хижаки.

Техніка проведення спостережень. Спостережник, стоячи на
місці чи повільно переміщуючись назад�вперед, має за допомо�
гою бінокля оглядати всі напрямки, тобто охоплюється сектор
спостережень в 360. Усю свою увагу необхідно зосередити на око�
лиці, щоб охопити, за можливістю, усіх пролітаючих через сму�
гу спостережень птахів. Спостереження на постійному пункті
спостережень повинні охоплювати одну й ту саму смугу певної
ширини, тому не можна переміщуватися на відстань від центра
радіусом більше 50 м. Не можна залишати пункт спостережень
без поважної причини.

Які дані ми фіксуємо. Для всіх птахів, які потрапляють у
поле зору (пролітають чи зупиняються), необхідно визначити вид.
Визначати птахів у польоті важко, до того ж, мігруючі птахи ча�
сто летять швидко та на значній висоті. Визначення птахів ви�
магає від спостерігача гарних знань, тому треба, щоб спостереж�
ники вже мали досвід визначення птахів, що сидять, та користу�
вання спеціальними визначниками птахів (Марисова, 1984; Мо�
лодовский, 1997; Фесенко, 2002).

При визначенні птахів необхідно звертати увагу на такі
польові ознаки, як розмір та будова тіла, забарвлення оперення,
характерний тип польоту, голос. Оцінюючи розмір тіла, ми порі�
внюємо побачену пташку з відомим вам горобцем, шпаком, го�
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лубом, вороною, качкою та гускою. Потім звертаємо увагу на
будову тіла – довга чи коротка шия, довгі чи короткі ноги, яка
довжина та форма крил, хвоста. Забарвлення оперення – важли�
ва ознака. Є птахи з яскравим забарвленням або дуже своєрід�
ним, за яким вид легко визначити (баклан, чапля велика біла),
але більшість птахів забарвлена в різні кольори, і тому необхід�
но звертати увагу на деталі забарвлення, у першу чергу – загаль�
не співвідношення кольорів і яскраві ділянки оперення. Це мо�
жуть бути смуги на крилах та хвості, яскраві плями та смужки
на грудях, голові. Якщо птах здається однотонно�бурим, звер�
ніть увагу на наявність та розташування строкатин, на форму
дзьоба, хвоста. У птахів, що летять, звертаємо увагу на тип польо�
ту, його манеру, швидкість та висоту. Наприклад, баклани, гуси,
качки, журавлі, кулики, голуби використовують активний пря�
молінійний політ, летять частіше зграями, ніж поодинці. Проте
качки й кулики літають дуже швидко, гуси та голуби – повіль�
ніше, а баклани та журавлі – ще повільніше. Денні хижі птахи
частіше за все використовують пасивний політ (планерують,
ширяють), летять поодинці, рідше парами або невеличкими гру�
пами. Дрібним горобцеподібним птахам характерний як вільний
політ, так і переміщення по кущах. Для деяких видів мігрантів
характерним є політ із голосом. Наприклад, самці жайворонка
польового в сонячну погоду летять зі співом, так само чаплі, гуси
та журавлі часто летять з криком.

Для всіх визначених птахів необхідно встановити їх кількість.
Чисельність птахів не можна залишати невизначеною. Якщо
немає можливості підрахувати точно, то допускається підраху�
нок приблизно, на око. Птахів, у визначенні яких немає впевне�
ності й спостерігається їх масовий проліт, слід зафіксувати, вка�
завши, що птахів не вдалося визначити, зробити детальний опис
(пізніше ви зможете їх визначити за допомогою більш досвідче�
них колег). Необхідно також реєструвати напрямок прольоту всіх
пролітаючих зграй та окремих особин. Для визначення напрям�
ків потрібен компас. Визначаємо висоту польоту кожної зграї або
окремої особини. Висоту визначаємо на око, зіставляючи її з пред�
метами, висота яких відома (наприклад, дерева).

На постійному пункті спостережень можлива поява птахів
протягом кількох днів поспіль. Це можуть бути осілі місцеві пта�
хи чи пролітні, що зупинилися в даному місці на декілька днів.
Характер їх перебування одразу виявити неможливо, але їх слід
теж реєструвати, кожного дня позначаючи при повторних
зустрічах (у дужках). Перед початком кожного спостереження
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та по завершенні (4 рази на день) необхідно фіксувати погоду за
такими критеріями: температура повітря (термометр слід три�
мати на висоті грудей за 50 см від себе, у сонячну погоду у влас�
ній тіні), хмарність (виражається у %, або «безхмарно», «слаб�
ка», «середня» та «сильна хмарність»), напрямок (звідки дме
вітер) та сила вітру (дуже сильний, сильний, помірний, слабкий,
штиль), опади (сильний або слабкий дощ, туман).

Як вести записи. Усі спостереження поділяються на одного�
динні періоди. По закінченні однієї години необхідно починати
новий список видів, і реєстрацію чисельності вести протягом го�
дини до наступної години до закінчення спостережень.

Ïðèêëàä âåäåííÿ çàïèñ³â
31.03.2010
t = 0 °Ñ, õìàðí³ñòü 100%, â³òðó íåìàº.

Ç 6.05 äî 7.05 ãîäèíè
Ãóñêà á³ëîëîáà âåëèêà 18N150.
Ñâèù 60S50.
Ãîãîëü 2N30.
×àéêà 2S50.

Ç 7.05 äî 8.05 ãîäèíè.
×àïëÿ ñ³ðà 1N150; 1S50; 4N150; 6N150.
Êðèæåíü 12S30; 6N60.
Ñâèù 9N40.
Øèëîõâ³ñò 24N50; 8N60.
×èðîê-òð³ñêóíåöü 4S20.
Ãîãîëü 1N40.
Ëóíü ïîëüîâèé &S10.

Вказано назву виду, далі – кількість особин, напрямок (N, S,
NW тощо) і висоту.

Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â

По закінченні періоду спостережень отримані дані із польового
щоденника заносяться до загальної таблиці (табл. 2.16.1). Ця
форма таблиці дозволить через меню «Таблиця» – «сортування»
в Microsoft Word підрахувати для кожної години, дня та всього
періоду спостережень кількість, напрямок та висоту польоту ко�
жного виду.

Характер міграцій птахів у конкретному географічному ра�
йоні має свої особливості. Вони визначаються видовим складом
птахів, що мігрують через дану область, ландшафтними особли�
востями місцевості, кліматичними характеристиками регіону та
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Таблиця 2.16.1. Спостереження за міграцією в районі бази «Боровичан�
ка» НПП «Деснянсько�Старогутський» навесні 2010 р.

Äàòà Ãîäèíà ×àñ Âèä Ê³ëüê³ñòü 
îñîáèí Íàïðÿìîê Âèñîòà 

31.03 I 6.05–7.05 Ãóñêà á³ëîëîáà 
âåëèêà  

18 N 150 

31.03 I 6.05–7.05 Ñâèù 60 S 50 
31.03 I 6.05–7.05 Ãîãîëü 2 N 30 
31.03 I 6.05–7.05 ×àéêà 2 S 50 
31.03 II 7.05–8.05 ×àïëÿ ñ³ðà 1 N 150 
31.03 II 7.05–8.05 ×àïëÿ ñ³ðà 1 S 50 
31.03 II 7.05–8.05 ×àïëÿ ñ³ðà 4 N 150 
31.03 II 7.05–8.05 ×àïëÿ ñ³ðà 6 N 150 
31.03 II 7.05–8.05 Êðèæåíü 12 S 30 
31.03 II 7.05–8.05 Êðèæåíü 6 N 60 
31.03 II 7.05–8.05 Ñâèù 9 N 40 
31.03 II 7.05–8.05 Øèëîõâ³ñò 24 N 50 
31.03 II 7.05–8.05 Øèëîõâ³ñò 8 N 60 
31.03 II 7.05–8.05 ×èðîê-

òð³ñêóíåöü 
4 S 20 

31.03 II 7.05–8.05 Ãîãîëü 1 N 40 
31.03 II 7.05–8.05 Ëóíü ïîëüîâèé & S 10 

кормовими умовами угідь. Тому отримані результати необхідно
характеризувати за таким планом:

Âñòóï
1. Òðèâàë³ñòü ïåð³îäó ñïîñòåðåæåíü (n äí³â ç… ïî…) òà ãîäèíè ñïîñòåðå-

æåíü.
2. Êîðîòêà ëàíäøàôòíà õàðàêòåðèñòèêà ïóíêòó ïîñò³éíèõ ñïîñòåðåæåíü.
3. Êîðîòêà ìåòåîðîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïóíêòó ïîñò³éíèõ ñïîñòåðåæåíü.
4. Âèäîâèé ñêëàä ì³ñöåâèõ ïòàõ³â â ðàéîí³ ðîçòàøóâàííÿ ïóíêòó ïîñò³éíèõ

ñïîñòåðåæåíü.
5. Ì³ãðàö³¿ ïòàõ³â íà ïîñò³éíîìó ïóíêò³ äîñë³äæåíü.
6. Âèäîâèé òà ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ì³ãðóþ÷èõ ïòàõ³â.
7. Ì³ãðàö³éí³ õâèë³, ¿õ âèäîâà òà ê³ëüê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà.
8. Äîáîâèé ðèòì ì³ãðàö³¿.
9. Íàïðÿìêè ïîëüîòó.

10. Âèñîòà ïîëüîòó.
Âèñíîâêè
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У звіті отримані матеріали можна проілюструвати таблиця�
ми, діаграмами та графіками (табл. 2.16.2 і 2.16.3 рис. 2.16.1,
2.16.2).

Таблиця 2.16.2. Видовий склад та чисельність птахів, зареєстрованих
під час денної міграції в районі бази «Боровичанка»
НПП «Деснянсько�Старогутський» навесні 2010 р.

Òàêñîíè, âèäè 

ëàòèíñüêà íàçâà óêðà¿íñüêà íàçâà 

Ðàçîì, 
îñîáèí 

% 
îñîáèí 

Ê³ëü-
ê³ñòü 
çãðàé 

PELECANIFORMES Ðÿä ÏЕËІÊАНÎÏÎÄІÁНІ    
Phalacrocoracidae Ðîäèíà Áàêëàíîâ³    
Phalacrocorax carbo Áàêëàí âåëèêèé  266 0,34 93 
CICONIIFORMES Ðÿä ËЕËЕÊÎÏÎÄІÁНІ    
Ardeidae Ðîäèíà Чàïëåâ³    
Egretta alba ×àïëÿ âåëèêà á³ëà  68 0,087 31 
Ardea cinerea ×àïëÿ ñ³ðà  692 0,89 516 
Ciconia ciconia Ëåëåêà á³ëèé 31 0,040 17 
Ciconia nigra Ëåëåêà ÷îðíèé 12 0,015 6 
     
Coccothraustes 
coccothraustes 

Êîñòîãðèç 16 0,021 9 

Emberizidae Ðîäèíà В³âñÿíêîâ³    
Emberiza schoeniclus Â³âñÿíêà î÷åðåòÿíà 1 0,001 1 
Âñüîãî îñîáèí  77785 100 8897 

Рис. 2.16.1. Динаміка прольоту гуски великої білолобої в районі бази
НПП «Деснянсько�Старогутський» « Боровичанка « навесні 2010 р.

(по осі ординат вказана кількість особин)
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Таблиця 2.16.3. Систематичний склад мігрантів в районі бази НПП
«Деснянсько�Старогутський»  «Боровичанка» навесні
2010 р.

Ñèñòåìàòè÷íà ãðóïà Ê³ëüê³ñòü  
îñîáèí, øò. 

×àñòêà â³ä çàãàëüíî¿  
ê³ëüêîñò³ ì³ãðàíò³â, % 

Ñèâêîïîä³áí³ (Charadriiformes) 37299 47,9 
Ãóñåïîä³áí³ (Anseriformes) 28457 36,6 
Ãîðîáöåïîä³áí³ (Passeriformes) 10341 13,3 
Ëåëåêîïîä³áí³ (Ciconiiformes) 803 1,0 
Ïåë³êàíîïîä³áí³ (Pelecaniformes) 266 0,34 
Ãîëóáîïîä³áí³ (Columbiformes) 253 0,32 
Ñîêîëîïîä³áí³ (Falconiformes) 217 0,28 
Æóðàâëåïîä³áí³ (Gruiformes) 146 0,19 
Îäóäîïîä³áí³ (Upupiformes) 2 0,003 
Ñèâîðàêøåïîä³áí³ 
(Coraciiformes) 1 0,001 
Загалом 77785 100,0 

Рис. 2.16.1. Систематичний склад мігрантів у районі бази
«Боровичанка» НПП «Деснянсько�Старогутський»  навесні 2010 р.

Ñèâêîïîä³áí³

Ãóñåïîä³áí³

Ãîðîáöåïîä³áí³
²íø³
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Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Характеристика весняної міграції птахів в долині серед&
ньої течії р. Десна.
Проводяться дослідження на постійному пункті спостере�

жень, по можливості, якнайдовше протягом весни.
2. Характеристика осінньої міграції птахів в долині серед&

ньої течії р. Сейм.
Подібні спостереження можна проводити восени.

3. Міграції воронових в долині р. Псел.
Спостерігається міграція окремої групи птахів.
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Кожна частинка
біологічного різноманіття

є безцінною і потребує вивчення
та збереження.

Едвард О. Вілсон

Дрібні ссавці (комахоїдні та гризуни) відіграють важливу роль у
структурі біоценозів завдяки великій кількості видів і життєвих
форм та високій чисельності (за рахунок мишоподібних гризу�
нів та землерийок). Вони впливають на рослинний покрив, пере�
мішуючи різні шари ґрунту при ритті нір, а також вибірково
живлячись великою кількістю рослинної їжі (нориці та миші).
У свою чергу, дрібні ссавці є основою живлення багатьох хижих
тварин (куниць, лисиць, тхорів та ін.). У разі масового розмно�
ження вони можуть бути носіями й переносниками збудників ба�
гатьох інфекційних захворювань людини та свійських тварин, а
також шкідниками сільського господарства.

У природних екосистемах дрібні ссавці розселяються нерів�
номірно. Деякі види – евритопні (не надають переваги певному
типу біотопу), інші – «спеціалісти» (мешкають лише в певних
біотопах – лучних, заплавних тощо). У процесі вивчення насе�
лення дрібних ссавців у різних біотопах виявляється, що є види
численні, менш численні та рідкісні. Нечисленні та рідкісні види
найчастіше опиняються під загрозою зникнення, тому що вони є
більш уразливими щодо несприятливих кліматичних факторів,
руйнування місць мешкання, епідемій, конкуренції, безпо�
середнього винищення тощо.

Природні комплекси заповідних територій потребують
постійного моніторингу. З року в рік, вивчаючи тварин, зоологи
з’ясовують, які біотопи необхідні для їхньої життєдіяльності, як

2.17

Îáë³êè ÷èñåëüíîñò³ äð³áíèõ ññàâö³â
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змінюється видовий склад тваринних угруповань при природно�
му розвитку лісу та при антропогенному впливі, наскільки «при�
мхи» природи сприяють збільшенню чи зменшенню чисельності
видів, як флористичне різномаїття корелює з різноманіттям ви�
дів дрібних ссавців тощо.

Вивчення різноманіття складових природних екосистем й
тенденцій зміни чисельності окремих її представників становить
базу подальших екологічних та природоохоронних програм, а
з’ясування, де на природно�заповідній території ще збереглися
рідкісні види і яке майбутнє на них чекає, є одним з найактуаль�
ніших питань для науковців.

Водночас зіставлення особливостей населення природних те�
риторій та тих, що зазнали антропогенних трансформацій, дає
нам уявлення про те, якою мірою тварини здатні пристосовува�
тися до змін навколишнього середовища, як змінюється їх видо�
вий склад та щільність в нових умовах.

У наш час на заміну «класичним» відловам дрібних ссавців з
використанням пасток Геро (давилок) прийшли методи живовід�
лову (живопастки та ловчі циліндри), які зарекомендували себе
як ефективні на природоохоронних територіях. Серед конкрет�
них завдань обліку чисельності дрібних ссавців є виявлення для
кожного виду сезонних та багаторічних тенденцій змін чисель�
ності, характеру змін чисельності видів в різних біотопах та дис�
персності розподілу тварин на певній території. Крім того, для
дрібних ссавців необхідно встановити кількісне співвідношення
видів, що населяють певні біотопи і всю територію в цілому.
Інакше кажучи, визначити домінуючі, звичайні та рідкісні види.

Мета: дослідити видовий склад та відносну чисельність дрі�
бних ссавців з різних типів природних біотопів за допомогою ві�
дловів живих тварин.

Завдання:

� ознайомитися з основами методами відлову дрібних ссавців з
метою визначення їх видового складу та чисельності;

� провести відлови дрібних ссавців за допомогою ловчих канав,
парканчиків та живопасток;

� визначити їх до виду;
� обчислити відносну чисельність тварин у певних біотопах.

Матеріал та обладнання: живопастки, принада (шматочки
житнього хліба, нарізані кубиками зі стороною 1 см і підсмажені
на рослинній нерафінованій олії), відро пластикове, пінцети,
штангенциркуль (для вимірювання окремих параметрів тварин,
таких, як довжина тіла, довжина хвоста, довжина ступні та дов�
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жина вуха), капілярні маркери (білого кольору) для мічення тва�
рин, визначники дрібних ссавців, польові щоденники, фото�
апарат.

З метою дотримання техніки безпеки роботу необхідно про�
водити в рукавичках, а також ретельно мити руки після контак�
ту з тваринками, щоб запобігти зараження хворобами, які потен�
ційно можуть переносити гризуни.

Перед початком обліків проводиться підготовча робота, що
передбачає вибір місця дослідження і опис біотопу.

Ìåòîä îáë³êó ëîâ÷èìè êàíàâêàìè

Деякі дрібні ссавці (землерийки та мишівки) рідко потрапляють
або зовсім не потрапляють до пасток з принадою. Тому для облі�
ку чисельності цих тварин застосовують ловчі канавки. З цією
метою частіше за все використовують канавки довжиною 50 м,
шириною і глибиною 25 см. Стінки канавки мають бути верти�
кальними, а дно має являти собою рівну поверхню і не мати пе�
решкод на шляху тварин. У кожну канавку вкопують п’ять пла�
стикових (можна жерстяних або алюмінієвих) циліндрів (або
конусів) діаметром, що дорівнює ширині дна канавки, і висотою
40–50 см. Циліндри розташовуються з інтервалами 10 м, при цьо�
му по краях канавки залишають по 5 м. Вкопувати циліндри слід
так, щоб їхні краї впритул стикалися з вертикальними стінками
канавки, а верхній обріз циліндра був на 0,5–1 см нижче від дна
канавки. При викопуванні канавки землю і дерен необхідно від�
носити від канавки на відстань 10–15 м і складати в одне місце,
щоб поблизу канавки не було накидано землі, а шматки дерну не
утворювали вал біля краю канавки (що відлякуватиме тварин).
До циліндрів кладеться принада та їжа для землерийок. Канав�
ки перевіряються щодня рано вранці. Усіх тварин, що потрапи�
ли в циліндри, виймають, мітять і визначають до виду (а при
необхідності вимірюють та фотографують) і відпускають.
Одиницею обліку служить кількість тварин, які зловилися за 10
діб роботи однієї канавки (кількість тварин на 10 канавко�діб),
без упрахування особин, що зловилися повторно. Деякі дослід�
ники застосовують канавки різної довжини, наприклад двадця�
тиметрові. У такому разі перераховують кількість тварин на
100 циліндро�діб, причому не важливо, яка була довжина
канавки.
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Канавки необхідно очищати від сміття та гілок, що потрапи�
ли туди впродовж доби. Інколи тваринки, які потрапили до лов�
чого циліндру, можуть поїдати одна одну (враховувати необхід�
но всіх). Після закінчення обліку канавки «закривають» (цилін�
дри заповнюють гілочками та вкривають мохом).

Встановлено, що за допомогою ловчих канавок значно повні�
ше виявляється склад фауни дрібних ссавців, ніж при інших спо�
собах їх вилову. До того ж канавки порівняно добре відображу�
ють коливання чисельності дрібних ссавців за роками. Одні й ті
самі канавки можна використовувати за умови їх регулярного
розчищення протягом багатьох років, що особливо важливо при
проведенні практики на одному місці. Витративши зусилля на
приготування канавок один раз, можна багато років отримувати
дані про динаміку чисельності дрібних ссавців.

Ìåòîä îáë³êó ëîâ÷èìè ïàðêàí÷èêàìè

Канавки можуть бути замінені парканчиками з поліетилену, ру�
беройду або товстого пофарбованого картону, фанери, жерсті,
дюралю. Смуги з наведених вище матеріалів висотою 25–30 см
вставляють у борозенку глибиною 2–3 см, прорубану в ґрунті
лопатою, і закріплюють у вертикальному положенні шпилька�
ми з товстого дроту або великими скріпками. Під час установки
необхідно стежити, щоб між нижнім краєм парканчика і поверх�
нею ґрунту не залишалося щілин. Для вилову тварин служать ті
самі циліндри, що і в канавках. Вкопують їх у тому самому по�
рядку, стежачи, щоб верхній обріз циліндра знаходився на 2–
3 см нижче від поверхні землі, а краї парканчика заходили на
0,5–1 см всередину циліндра. По обидва боки парканчика очи�
щують від трави і сміття смугу шириною 10–15 см.

Ефективність канавок і парканчиків статистично не розріз�
няється. Це дозволяє рекомендувати парканчики для обліку чи�
сельності дрібних ссавців у заболочених місцях з високим рів�
нем ґрунтових вод, на кам’янистих ґрунтах та інших місцях, де
використання ловчих канавок неможливе. Після закінчення об�
ліку парканчики згортають, а циліндри заповнюють гілочками
та вкривають мохом.
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Ìåòîä ïàñòêî-ë³í³é

Для відлову дрібних ссавців рекомендуємо модель трапикової
живопастки закритого типу (так звана “польська” пастка), яка
досить широко використовувалась як на території України, так і
поза її межами (рис. 2.17.1). Це пастка прямокутної форми з де�
рев’яними стінками, скляною знімною верхньою частиною (да�
хом) і металевими деталями (трапиком, дверцятами та пазами
під дверцята). Тваринка заходить до пастки, прямує до прина�
ди, яка розташована в глибині під задньою стінкою, і наступає
на трапик (чутливість якого розрахована на тваринку масою тіла
від 3 г), пов’язаний з дверцятами дротяним спусковим механіз�
мом, який при цьому спрацьовує, і дверцята зачиняються. Роз�
мір входу в пастку становить 60 х 42 мм, що дозволяє ловити гри�
зунів масою до 60 г. Вага самої пастки – 250 г. Переваги цієї пас�
тки в тому, що вона тепла, усередину не потрапляє дощ і можна
побачити, хто спіймався в пастку, не відкриваючи її.

Для обліків потрібно мати достатню кількість живопасток.
Як правило, беруть кількість, кратну 25: 50, 100 тощо. Живо�
пастки перевіряють на справність. В обраному місці живопаст�
ки розставляються в лінію через кожні 10 метрів.

Пастки розставляють надвечір у місцях, де потрапляння тва�
рини до них є більш імовірним: під лежачі колоди, поблизу нори,
пенька, біля коріння дерева, під купину і т.п. До кожної пастки
кладуть стандартну принаду і налаштовують її. Місце встанов�
лення пастки позначають міткою на рівні ока так, щоб наступну

Рис. 2.17.1. Схема живопастки:

А – загальний вигляд; Б – у розрізі; 1 – металеві пази під дверцята;

2 – металеві дверцята; 3 – незнімний дерев’яний дах; 4 – скляний знімний
дах; 5 – дерев’яні стінки; 6 – трапик; 7 – спусковий механізм
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було видно від попередньої. Як мітки можуть бути використані
стрічки з тканини або кольоровий скотч.

Пастки перевіряються вранці наступного дня. Термін пере�
бування пасток у біотопі зазвичай дорівнює чотири доби. Резуль�
тати обліку не враховують, якщо всю ніч йшов сильний дощ.
Короткочасні і слабкі опади до уваги не беруться. Двічі (або тричі)
на добу вміст живопасток перевіряється, принада замінюється
на свіжу.

Ìåòîä ëîâ÷èõ ìàéäàí÷èê³â

Закладаються квадратні майданчики зі стороною 10 м, по кут�
ках їх ставлять живопастки. Такі майданчики розташовуються
в шахматному порядку. Кількість відловлених тварин розрахо�
вують на 100 пастко�діб. При такому розподілі знарядь лову до�
сягається велика рівномірність в облові території.

Цей метод застосовують переважно для вивчення характеру
використання території, ступеня рухливості й багатьох інших
проявів способу життя дрібних ссавців. Проте він з успіхом може
бути застосований і для обліку чисельності. Метод є порівняно
трудомістким, проте він дає можливість оцінити абсолютну чи�
сельність дрібних ссавців, тобто кількість особин, що постійно
живуть на дослідженій площі.

Чисельність оцінюють в середньому на 1 га, роблячи перера�
хунок з фактичної величини облікового майданчика. Облік мож�
на вважати закінченим, коли на майданчику залишаються лише
одиничні особини немічених тварин. Кількість днів обліку зале�
жить від біології виду і його чисельності. Якщо вона велика, об�
лік припиняють раніше, якщо низька – ведуть його довше. У се�
редньому облік треба проводити 10–15 днів.

Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â â³äëîâ³â

Тварину, яка потрапила до пастки, переміщають у відерце, у разі
необхідності акуратно беруть за шкірку. Спочатку її визначають
до виду за допомогою польового визначника, а якщо це немож�
ливо – фотографують. Далі вимірюють основні параметри (дов�
жину тіла, хвоста, ступні, вуха). Результати записують до польо�
вого щоденника у формі табл. 2.17.1. Потім тваринку мітять (зви�
чайно використовується метод відрізання пальців, але більш
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гуманно здійснювати фарбування хутра білим маркером) та від�
пускають.

Сумарна чисельність дрібних ссавців, зареєстрованих у пев�
ному біотопі, розраховується без урахування повторно спійма�
них особин. Результати обліку представлені кількістю тварин,
добутих на 100 пастко�діб. Наприклад, протягом двох діб у лісі
стояло 25 пасток. У них було спіймано дві тваринки. Це стано�
вить 50 пастко�діб (2 доби  25 пасток), виловлено дві тварини,
на 100 пастко�діб – удвічі більше, тобто чотири тварини.

При описах результатів обліків рекомендується використо�
вувати схему узгодження трьох основних оцінок відносної
чисельності дрібних ссавців, наведену в табл. 2.17.2.

Таким чином, відлов живих тварин за допомогою описаних
методів дає нам уявлення про рясність та відносну чисельність
популяції певного виду. Теоретично, використовуючи значну
кількість пасток на пробних площах, можна визначити абсолютні
показники щільності. Однак частіше достатньо мати лише від�
носну оцінку чисельності. Зіставлення цього показника в різні

Рис. 2.17.2. Частка дрібних ссавців у відловах у різних типах
біотопів:

1 – руда нориця; 2 – темна нориця; 3 – жовтогорла миша; 4 – лісова миша;

5 – польова миша; 6 – звичайна бурозубка
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Таблиця 2.17.2. Узгодження оцінок відносної чисельності виду та сис�
тема балів рясноти (за: Загороднюк, 2002)

Êàòåãîð³ÿ íàÿâíîñò³ âèäó Â³äñîòîê ó âèá³ðö³ Áàë ðÿñíîòè 
Â³äñóòí³é 0 0 
Âèïàäêîâèé â³ä 0 äî 1 1 
Ð³äê³ñíèé â³ä 1 äî 3 2 
Íå÷èñëåííèé â³ä 3 äî 10 3 
Çâè÷àéíèé â³ä 10 äî 30 4 
×èñëåííèé â³ä 30 äî 100 5 

Таблиця 2.17.3. Видовий склад, відносна чисельність та частка у відло�
вах дрібних наземних ссавців у різних біотопах НПП
«Деснянсько�Старогутський»

Âèðóáêà Ë³ñ ñîñíîâèé 

Âèä 
ê³ëüê³ñòü 
â³äëîâ-
ëåíèõ 
òâàðèí 

â³äíîñíà 
÷èñåëüí³ñòü 

(îñîáèí íà 100 
ïàñòêî-ä³á) 

÷àñòêà ó 
â³äëîâàõ,

% 

ê³ëüê³ñòü 
â³äëîâ-
ëåíèõ 
òâàðèí 

â³äíîñíà 
÷èñåëüí³ñòü 

(îñîáèí íà 100 
ïàñòêî-ä³á) 

÷àñòêà ó 
â³äëîâàõ,

% 

Ðóäà 
íîðèöÿ 

2 4 20 6 12 37,5 

Òåìíà 
íîðèöÿ 

2 4 20 - - - 

Æîâòîãîðëà 
ìèøà 

4 8 40 6 12 37,5 

Ë³ñîâà 
ìèøà 

- - - 2 4 12,5 

Ïîëüîâà 
ìèøà 

1 2 10 1 2 6,25 

Çâè÷àéíà 
áóðîçóáêà 

1 2 10 1 2 6,25 

Ðàçîì 10 20 100 16 32 100 
Ê³ëüê³ñòü 
ïàñòêî-ä³á 

50 100  50 100  
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сезони або роки для однієї території дають можливість зробити
висновки про динаміку популяції певного виду, а також динамі�
ку видового складу. Для різних біотопів частіш за все характер�
ний свій набір видів і чисельність дрібних ссавців. Це ми може�
мо проілюструвати результатами відловів, проведених улітку
2010 року у двох типах біотопів за допомогою живопасток
(табл. 2.17.3).

Різноманіття дрібних ссавців на вирубці та в лісі зіставні (в
обох біотопах ми виявили по 5 видів).

З діаграми (рис. 2.17.2) видно, що кожний із досліджених
біотопів характеризується не тільки специфічним складом рос�
линності, а й своєрідним населенням дрібних ссавців. На відк�
ритій місцевості домінує жовтогорла миша (яка живиться зер�
нами злаків та насінням чагарників), в однаковій кількості зу�
стрічаються руда та темна нориці (основа живлення яких – зе�
лені частини рослин); у лісі однаково добре себе почувають жов�
тогорла миша та руда нориця, поступається їм лісова миша (вид,
який надає перевагу чагарникам). Звичайна бурозубка та польо�
ва миша виявилися рідкісними в обох досліджених біотопах.

Для того щоб у пастках гинуло менше тварин, слід класти
туди достатньо корму�принади, беручи до уваги, що в холодну
погоду тварини споживають більше їжі. Однак усе ж при прове�
денні відловів живопастками певний, дуже низький відсоток
дрібних ссавців гине, що надає можливість використати їх для:

 демонстрації особливостей зовнішньої та внутрішньої будови
ссавця;

 зняття основних морфометричних показників (довжина тіла,
довжина хвоста, довжина ступні, довжина вуха);

 визначення статі та віку тварини;
 виготовлення чучел та п’ял для подальшого зберігання в ко�

лекції природничих музеїв чи юннатських гуртків.

Îð³ºíòîâí³ òåìè äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò

1. Видовий склад та чисельність дрібних ссавців різних ти&
пів лісу.
У різних типах лісу (хвойному, листяному, мішаному тощо)

за допомогою одного з методів живовідлову проводять облік чи�
сельності тварин. У ході роботи дрібних ссавців визначають до
виду, мітять. Роблять висновки про склад тваринного населен�
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ня, відносну чисельність окремих видів та кількісне співвідно�
шення видів, що населяють різні типи лісу.
2. Видовий склад та відносна чисельність дрібних ссавців у

відкритих та лісових біотопах.
Облік чисельності тварин проводять на луці та в лісі. У ході

роботи тварин визначають до виду, мітять. Зіставляють видовий
склад та відносну чисельність окремих видів у різних типах біо�
топів; роблять висновки про вплив особливостей ландшафту та
рослинного покриву на склад тваринного населення.
3. Динаміка чисельності фонових видів дрібних ссавців.

Робота виконується протягом 2–3 і більше років у різні сезо�
ни за допомогою одного з методів відлову в одному чи кількох
біотопах. Робиться висновок про динаміку видового складу та
відносну чисельність тварин. Бажано проводити супутні спосте�
реження за розвитком рослин, у першу чергу цінних для тварин
як корм, за населенням безхребетних (як потенційних жертв зе�
млерийок та мишівок), а також за погодою. Це дає можливість
відстежити закономірності зміни чисельності тварин за сезона�
ми та роками і встановити ймовірні причини цих змін.

Список літератури

1. Загороднюк І. Польовий визначник дрібних ссавців України / І. За�
городнюк. – К., 2002. – 60 с. (Праці теріологічної школи, вип. 5).

2. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе : учебное
пособие / под ред. В. М. Константинова, А. В. Михеева. –2�е изд.,
испр. – М. : Академия, 2000. – 200 с.



336

Екологічна стежка – це маршрут на місцевості, який спеціально
обладнаний для проведення прогулянок, частіше за все, піших і
виконує оздоровчу, рекреаційну, просвітницьку, навчальну та
виховну функції. Під час руху таким маршрутом відвідувачі ма�
ють можливість отримати нові знання, відпочити й насолоджу�
ватися красою природи, унаслідок чого нова інформація поси�
люється зарядом позитивних емоцій. Екологічна стежка має бути
доступною в усі пори року, а протяжність проектується такою,
щоб відвідувачі могли рухатися по ній зі швидкістю своєї звич�
ної ходи. Крім того, підготовка та проведення екскурсій екологіч�
ною стежкою є однією з форм вивчення школярами та студента�
ми живих об’єктів, пізнання механізмів їх пристосування до умов
середовища, спостереження біологічних ритмів і застосування
своїх знань на практиці.

Екологічні стежки можна класифікувати за призначенням на
спеціалізовані, комплексні та туристичні (Екологічна, 2000). У
свою чергу, спеціалізовані екологічні стежки бувають: навчаль�
ними (слугують для проведення занять у різноманітних навчаль�
них закладах); науковими (виділяються за типовими й унікаль�
ними об’єктами досліджень з метою відпрацювання методичних
питань науковців); рекреаційними (слугують для відпочинку,
прокладають їх у місцевостях з високим рекреаційним потенці�
алом); лікувально�оздоровчі (створюють зазвичай поблизу сані�
тарно�оздоровчих закладів у природних ландшафтах, що мають
особливе оздоровче або профілактичне значення); освітньо�ре�
сурсні (використовують для підвищення рівня екологічної осві�
ти природокористувачів, їх закладають у місцях з високим ета�
лонним природно�ресурсним потенціалом, наприклад, у корін�
них лісах серед цінних природних лук тощо). Комплексні еколо�

2.18

Ï³äãîòîâêà òà ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³é
åêîëîã³÷íîþ ñòåæêîþ
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гічні стежки поєднують різні функції спеціалізованих екологіч�
них стежок. Туристичні характеризуються більшою протяжніс�
тю, і проходження маршруту таких стежок часто відбувається
впродовж кількох днів.

У шкільних та позашкільних навчальних закладах рекомен�
дується створювати навчальні та комплексні екологічні стежки.
Навчальні екологічні стежки закладають неподалік від навчаль�
них закладів. Для цього краще за все підходять парки, лісопар�
ки, зелені зони міст, інші природні й напівприродні території в
населених пунктах або на їх околицях. Навчальна екологічна
стежка повинна охоплювати елементи природи, передбачені про�
грамою навчання, і розкривати взаємозв’язки живого між собою
і навколишнім середовищем. За тематичною спрямованістю вони
можуть бути найрізноманітнішими: зоологічні, ботанічні, геог�
рафічні тощо. Основна цільова аудиторія такої екологічної стеж�
ки – школярі. Комплексні екологічні стежки виконують більш
широкий набір функцій. Серед найважливіших – рекреаційна,
оздоровча, природоохоронна, еколого�освітня. Звичайно, що на
них можуть проводитися й навчання. Призначені такі екологічні
стежки для відвідувачів різного віку. Загальна функція як нав�
чальної, так і комплексної екологічних стежок – формування
екологічного світогляду та екологічної освіти у відвідувачів,
формування в них екологічної свідомості, розширення знань з
природничих дисциплін.

Підготовка та проведення екскурсії екологічною стежкою –
тривалий процес, який узгоджується і навчальними програма�
ми, і планами. Він має складатися з таких етапів:

� визначення мети та завдань екологічної стежки;
� вибір маршруту;
� збір матеріалу для опису стежки;
� підготовка плану�конспекту та контрольного тексту екскурсії;
� проведення екскурсії.

Інструменти і матеріали: карти місцевості, визначники
рослин і тварин, бінокль, фотоапарат, польовий щоденник, руч�
ка або олівець, компас, лінійка, транспортир, гумка, планшет,
засоби для збору колекцій.
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Âèçíà÷åííÿ ìåòè òà çàâäàíü åêîëîã³÷íî¿ ñòåæêè

Бажано, щоб створення екологічної стежки було елементом більш
широкої програми, яка реалізується місцевою владою чи грома�
дою, адміністрацією природно�заповідної установи, лісогосподар�
ського підприємства тощо. Це можуть бути заходи сприяння роз�
витку туризму, покращення стану окремих природних комплек�
сів тощо. У такому разі виконувана робота із закладення еколо�
гічної стежки матиме конкретне практичне застосування й спри�
ятиме підвищенню рівня мотивації школярів. Враховуючи за�
значені аспекти і виходячи з навчальних програм і планів, ви�
значають мету і формулюють конкретні завдання екологічної
стежки. Важливо при цьому орієнтуватися на певну цільову ау&
диторію. Вона може бути дуже широкою й охоплювати всіх мож�
ливих відвідувачів маршруту, зокрема місцевих жителів, відпо�
чиваючих, випадкових перехожих. Організація роботи будуєть�
ся на основі поєднання індивідуальної, групової і масової форм
організації діяльності учнів. Зазвичай до розробки екскурсії еко�
логічною стежкою залучається група школярів, кожний з яких
обирає собі спеціалізацію: ботаніка, зоологія, географія тощо.

Щоб відвідувачі екологічної стежки не збилися з маршруту,
потрібно виконати її маркування. Крім того, можуть бути вико�
нані інші роботи з обладнання екологічної стежки: встановлені
інформаційні стенди, позначені точки розповіді, обладнані міс�
ця для відпочинку чи укриття на випадок негоди, ємності для
сміття. Обов’язковими є заходи з догляду за станом екологічної
стежки, які дозволяють забезпечувати зручність і безпеку відві�
дувачам. Це регулярні заходи з прибирання небезпечних дерев,
каменів, обладнання сходинок та поручнів на схилах, прибиран�
ня сміття тощо. Утім, обладнання й догляд за екологічною стеж�
кою не є темою цього розділу.

Âèá³ð ìàðøðóòó

Цю роботу виконує керівник. Маршрут повинен узгоджуватися
із землекористувачами. Обрання маршруту для екологічної стеж�
ки ґрунтується на таких принципах:

� доступності і безпеки маршруту для відвідувачів (віддаленість
від поселення, зручність транспортного сполучення тощо);

� привабливості і різноманітності навколишнього ландшафту;
� інформаційної ємності маршруту;
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� естетичної і навчально�виховної виразності навколишнього
ландшафту.

Маршрут навчальної екологічної стежки закладається протя�
жністю не більше двох�трьох кілометрів і розрахований на дво�,
тригодинну екскурсію зі старшокласниками або студентами. Для
молодших школярів проводяться 30–40�хвилинні екскурсії на
ділянці маршруту завдовжки до 1 км. За формою маршруту еко�
логічні стежки бувають лінійними, кільцевими та радіальними.
Для екологічної стежки може бути розроблено кілька маршру�
тів залежно від пори року, тематики екскурсії, цільової аудиторії
та інших чинників.

Готуючись до натурного обстеження території, розробляють
кілька потенційних схем маршруту. Зазвичай за один раз не вда�
ється повністю визначитися з маршрутом екологічної стежки і
доводиться здійснювати кілька екскурсій з метою натурного об�
стеження території. Завдання, які вирішуються в ході таких озна�
йомчих екскурсій, полягають не лише у виборі потенційного
маршруту майбутньої стежки, вони також допомагають визна�
читися з об’єктами екскурсійного показу, найкращими місцями
розташування оглядових майданчиків і місць для відпочинку,
можливо, навіть, де будуть установлені елементи оформлення
(інформаційні стенди, покажчики тощо).

На екостежці повинні бути представлені типові для місцевої
природи об’єкти й екосистеми, а також можуть бути включені й
ландшафти, змінені господарською діяльністю. Це допоможе
продемонструвати вплив людини на природні комплекси.

Прокладаючи екскурсійний маршрут через об’єкт природно�
заповідного фонду, потрібно його узгодити з організацією, яка
відповідає за дотримання режиму охорони даного об’єкта. У той
самий час добре організована екологічна стежка сприяє охороні
природи. Вона дозволяє регулювати потік відвідувачів і, як на�
слідок, зменшити негативний вплив на природні комплекси.
Тому організація екологічної стежки може певною мірою роз�
глядатися як дієвий засіб охорони території.

Після того як зі схемою маршруту остаточно визначилися,
складають великомасштабну картосхему маршруту (масштаб від
1:25000 до 1:10000) із зазначенням усіх об’єктів (природних і
штучних) та перелік елементів оформлення, які потрібно буде вста�
новити на маршруті, з указівкою тематики змісту стендів і табли�
чок. Картосхема маршруту екостежки складається методом око�
мірної зйомки. При окомірній зйомці маршруту на картосхемі
зображується лише лінія маршруту та його найближче оточення.
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Çá³ð ìàòåð³àë³â äëÿ îïèñó ñòåæêè

Наступний етап роботи з розробки екскурсії полягає в тому, щоб
визначити й описати основні об’єкти показу на екологічній
стежці. Вони можуть бути природними або штучними. Природні
об’єкти – це ландшафти, види рослин, тварин, форми рельєфу,
ґрунти та інші елементи живої і неживої природи. Добре, якщо
на маршруті є місце для оглядової точки, з якої відкривалася б
широка панорама. Урізноманітнити екскурсію дозволяють гео�
логічні об’єкти: виходи різних гірських порід (сланців, вапня�
ків, пісковиків, доломіту, гранітів, глин тощо). Об’єктами пока�
зу можуть бути й елементи культурного ландшафту – сади, поля,
канали тощо. До штучних об’єктів належать елементи оформлен�
ня, які були спеціально виготовлені для створення екостежки –
інформаційні щити, покажчики, майданчики для відпочинку,
альтанки, містки, ґрунтові розрізи, штучні гніздівлі для птахів
тощо.

На екологічній стежці виділяють точки розповіді – місця,
найбільш зручні для демонстрації об’єктів показу. Для кожної
точки розповіді виконується окремий опис.

Відомості про екскурсійні об’єкти збираються в ході польо�
вих натурних обстежень, для проведення яких керівник спеці�
ально організовує екскурсії. Їх проводять в різні пори року: вес�
ною – на початку розпускання листків дерев, на початку літа, у
середині літа, восени – перед початком листопада, узимку.
Основне завдання таких екскурсій – виявити й описати основні
сезонні явища, біотопи, види рослин і тварин. Екскурсії передує
спеціальне заняття, на якому школярі залежно від обраної спе�
ціалізації отримують конкретні завдання, обов’язково проходять
інструктаж з техніки безпеки.

Підготовка до екскурсії – важлива складова успішного про�
ведення роботи, адже частину спостережень і завдань школярі
мають виконати самостійно. Завданням фенолога є проведення
спостережень за сезонними явищами (див. додаток). Йому стане
в пригоді бланк фенологічних спостережень, де не лише можуть
бути записані основні явища, але є і невеличка інструкція. Еко�
лог намагається описати основні біотопи та їх сезонну динаміку
(див. розділ 1.5). Описи біотопів ілюструються фотографіями, а
для лісових може бути рекомендовано виконання рисунку вер�
тикальної структури деревного та чагарникового ярусів (див.
розділ 2.9). Географ в ході екскурсії описує умови рельєфу, гід�
рологію, виконує ґрунтові прикопки (див. розділ 2.1), за
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потребою збирає колекцію мінералів. Ботанік складає список
найбільш типових і помітних рослин, фотографує їх, а в разі по�
треби збирає гербарій. Те саме проводить зоолог і з тваринними
об’єктами.

Ï³äãîòîâêà ïëàíó-êîíñïåêòó ³ êîíòðîëüíîãî òåêñòó

Основний матеріал для підготовки плану�конспекту і контроль�
ного тексту екскурсії збирають у ході польових спостережень.
Загальну інформацію про об’єкти показу беруть з літератури та
інших достовірних джерел.

План�конспект – короткий виклад змісту екскурсії. Склада�
ється керівником. У разі проведення екскурсії групою школярів
у плані�конспекті описується роль кожного з них. План екскурсії
повинен бути продуманий так, щоб вона була максимально інфор�
мативною. Найбільш важливою частиною підготовки до екс�
курсії є правильний підбір об’єктів для показу та вивчення. Ці
об’єкти повинні бути цікаві в біологічному, природоохоронному
або господарському плані, легко запам’ятовуватися.

Починається план�конспект із зазначення мети і завдання.
Далі міститься хронометрована схема маршруту. Окремо виді�
ляється вступна частина, де коротко повідомляється про особли�
вості екологічної стежки, її назва, історія створення. Обов’язко�
вим елементом вступу є план екскурсії, техніка безпеки та пра�
вила поведінки на маршруті. Далі за точками розповіді вказу�
ються основні та додаткові об’єкти показу з анотаціями. План�
конспект може містити перелік екологічних ігор, спостережень,
конкурсів, які можуть бути запропоновані екскурсантам, а в разі
потреби – відпочинок на привалі. Заключна частина плану�кон�
спекту передбачає підбиття підсумків: невеличке опитування про
побачене, розповідь про те, що побачити не вдалося, запрошення
на наступну екскурсію (розповідь про те, що не встигли або не
змогли побачити в цю пору року). Екскурсантам може бути за�
пропонована анкета, заповнюючи яку вони можуть поділитися
враженнями, перевірити засвоєну в ході екскурсії інформацію.
Для зоологічних екскурсій (на відміну від ландшафтних і бота�
нічних) дуже детальний план складати недоцільно, оскільки не�
можливо точно передбачити, у якому місці маршруту і в яких
умовах зустрінеться та чи інша тварина і з якою формою її жит�
тєдіяльності можуть мати справу екскурсанти.
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Контрольний текст екскурсії готується безпосередньо тим, хто
її проводить, частіше за все це школяр. Якщо до екскурсії одно�
часно залучаються кілька школярів, то кожен з них готує свій
контрольний текст з окремої теми. Це текст, який близький до
розповіді під час екскурсії. Складається відповідно до плану�кон�
спекту і має містити такі елементи: привітання; інформація, що
викладається на точках розповіді відповідно до спеціалізації;
інформація по ходу маршруту між точками розповіді; контрольні
запитання; логічний переходи між точками розповіді; підбиття
підсумків і коротке резюме побаченого; прощання.

У ході підготовки контрольного тексту екскурсії школярі
аналізують літературу, готують реферати за темами майбутніх
екскурсій (див. розділ 1.3). Зупинимося на загальних рекомен�
даціях щодо окремих аспектів підготовки контрольного тексту
екскурсії.

Загальні вимоги до тексту: стислість, чіткість формулювань,
необхідна кількість фактичного матеріалу, наявність інформації
з теми, повне розкриття теми, літературна мова.

Опис біотопів починається з назви, далі мають бути пункти:
пояснення типовості чи унікальності, короткий аналіз умов для
формування, оточення та динаміки, розповідь про структуру,
рослинний покрив та тваринне населення. Важливо також пояс�
нити принципи невиснажливого використання земель, де пред�
ставлені ці біотопи.

Опис ботанічних об’єктів. Для екскурсійного показу підби�
рають кілька видів рослин залежно від мети та завдань екскурсії.
Це можуть бути цінні в господарському плані рослини, типові
представники різних життєвих форм, рослини�індикатори окре�
мих умов місцезростань або рідкісні види, що потребують особ�
ливої охорони. Обрані об’єкти можуть служити прикладом різ�
них типів і форм кореневої системи, стебла, листя, квітів, пло�
дів. Крім того, на екостежці повинні бути представлені основні
природні та культурні рослинні угруповання.

Для кожного виду рослин, з якими відбувається знайомство
під час екскурсії, слід підготувати короткий опис за схемою:

� назва виду (латинською, українською та іншими мовами);
� систематичне положення (відділ, клас, родина);
� поширення (ареал);
� морфологічна будова, життєва форма;
� особливості екології та біології;
� господарське значення рослин, потреба в охороні.
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Опис зоологічних об’єктів. Під час екскурсії демонструють не
лише самих тварин, а й продукти їхньої життєдіяльності: гніз�
да, нори, сліди тощо. У першу чергу звертають увагу на найбільш
типових мешканців. До списку об’єктів показу вносять представ�
ників різних систематичних груп – від комах й інших безхребет�
них до ссавців. Більшість плазунів і ссавців нечисленна, і ведуть
вони переважно прихований або нічний спосіб життя. Безхре�
бетні мають дрібні розміри, вони часто ховаються під корою де�
рев, серед трави і в інших укриттях, де їх може виявити лише
досвідчена людина. Відносно легко помітними є птахи. Вони ве�
дуть денний спосіб життя і численні всюди, їх голос привертає
увагу на відстані. Для проведення екскурсії важливо скласти
список фонових тварин за такою схемою:

� назва виду;
� систематичне положення (клас, ряд, родина);
� короткий опис зовнішнього вигляду, розміри, основні ознаки;
� розповсюдження (ареал);
� місця перебування, сезонна й добова активність, живлення;
� особливості розмноження і спосіб життя;
� чисельність, господарське значення, потреба в охороні.

Логічні переходи. Кожна точка розповіді може мати свою під�
тему. Перед розробниками екскурсії стоїть завдання об’єднати
зміст усіх підтем в одне ціле. Вона вирішується за допомогою ло�
гічних переходів, які є важливою складовою екскурсії. Добре
складені логічні переходи додають екскурсії стрункості, забез�
печують послідовність у викладі матеріалу, є гарантією того, що
наступна розповідь сприйматиметься з цікавістю.

Часто в екскурсіях при переході від однієї розповіді до іншої
користуються формальними (конструктивними) переходами.
Формальним називається такий перехід, який не пов’язаний зі
змістом екскурсії і не є «перехідним містком» від однієї частини
екскурсії до іншої. (Наприклад, «А тепер перейдемо до іншої точ�
ки розповіді», «Зараз ми з вами підемо далі», «Давайте огляне�
мо ще одне цікаве місце»). Більш ефективним є логічний пере�
хід, пов’язаний з темою екскурсії. Логічний перехід диктується
не стільки особливостями екскурсійного об’єкта, скільки зміс�
том самої екскурсії, тієї підтеми, після якої робиться цей перехід.

Підготовка портфеля екскурсовода. Екскурсовод може вико�
ристовувати різноманітні ілюстрації, матеріали та обладнання,
що все разом умовно дістало назву «портфель екскурсовода». Усі
ці речі зазвичай містяться в папці, портфелі або рюкзаку. Чіль�
не місце тут посідають фотографії і малюнки різних живих
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організмів, альбоми та визначники. Якщо в ході екскурсії перед�
бачені ігри, нескладні досліди чи спостереження, то засоби для
їх проведення також входять до комплекту «портфеля екскурсо�
вода». Тут знайдеться місце і для путівника, рекламної продукції
та сувенірів.

Наочна допомога «портфеля екскурсовода» має бути зручною
для використання, а перелік речей повинен уточнюватися впро�
довж всього процесу розробки нової екскурсійної теми.

Путівник слугує як інформаційне доповнення екскурсії, для
реклами, а за відсутності екскурсовода допомагає відвідувачам
зорієнтуватися на маршруті й по ходу отримати основну інфор�
мацію. Путівник може бути розроблений у формі буклета, бро�
шури або навіть книги. Готують путівник після остаточного ви�
значення маршруту та змісту екскурсії. Бажано успішне прове�
дення хоча б кількох із них. Путівник повинен мати схему мар�
шруту, рисунок із розташування екологічної відносно великих
населених пунктів, річок, доріг тощо. У ньому мають бути за�
значені мета та основні об’єкти показу на екологічній стежці.
Путівник без яскравих ілюстрацій не приверне належної уваги.
Користувач у ньому має знайти контакти розробників.

Çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³é

Під час підготовки до проведення екскурсії керівник організує
репетицію і ще раз позначає всі основні й другорядні об’єкти спо�
стережень, місця зупинок, перевіряє графік руху за годинником.
Вносяться у розповідь остаточні корективи, щоб екскурсія від�
повідала основним правилам:

1. Екскурсовод повинен говорити на екскурсіях тільки про те,
що можна показати. Не слід розповідати на словах про те, що
стосується даної теми, але на екскурсії з якоїсь причини не
виявлено. Це розхолоджує слухачів, і вони втрачають інтерес.

2. Екскурсовод повинен дотримуватися регламенту й уникати
довгих пояснень. Якщо докладні пояснення необхідні, вони
надаються під час підготовки до екскурсії або на подальших
заняттях. Екскурсія не повинна перетворюватися на лекцію.
Розповідь під час екскурсії повинна бути короткою, чіткою й
супроводжуватися спостереженнями або вивченням об’єктів.

3. Дотримуватися теми екскурсії і не відволікатися на сторонні
питання.
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4. Уміти правильно показати об’єкти та навчити екскурсантів
правильно їх спостерігати й вивчати. Усім повинно бути все
добре видно. Екскурсовод має прагнути до того, щоб кожен
учасник екскурсії, по можливості, розглянув поблизу,
доторкнувся, потримав у руках об’єкти, що вивчалися. Даю�
чи пояснення, необхідно так розрахувати час, щоб слухачі
встигли все розглянути й записати.

5. Не слід вважати учасників екскурсії пасивними слухачами,
окремі, найбільш активні і зацікавлені учасники можуть бути
залучені до спостережень (вимірювань, відбору проб тощо).

6. Екскурсія не повинна бути надмірно тривалою – від втоми
втрачаються увага й інтерес.

7. Правила поведінки та техніка безпеки повинні чітко викону�
ватися всіма учасниками екскурсії, і сам екскурсовод пови�
нен бути прикладом дбайливого ставлення до природи, перед
початком екскурсії перевірити екіпіровку, роздати необхідні
для роботи матеріали й обладнання. Потрібно регулярно сте�
жити, щоб ніхто з екскурсантів не відстав від групи. Тому
перед початком екскурсії та по її завершенні екскурсовод пе�
рераховує групу, а для школярів проводять перекличку.

8. При визначенні місць, на яких група зупинятиметься для
огляду, слід ураховувати положення сонця (сонячні промені
не повинні засліплювати екскурсантів, заважаючи оглядати
об’єкт). У жарку пору року потрібно, по можливості, вибира�
ти місця для зупинок у тіні.

Під час підготовки групи до екскурсії дуже важливо зверну�
ти увагу на те, щоб одяг відповідав сезону, був зручним і неяск�
равим, взуття має бути зручним для ходьби по пересіченій міс�
цевості.

Вступна бесіда повинна бути гранично короткою й чіткою,
проводитися безпосередньо в початковій точці маршруту. У ній
коротко розповідається про тему, мету і завдання екскурсії, спо�
стереження, які будуть виконані, порядок руху, необхідні запи�
си, правила поведінки на маршруті.

Кількість учасників екскурсії має становити не більше ніж
15–20 осіб на одного провідника�екскурсовода (а якщо екскур�
сія присвячена вивченню птахів і звірів – не більше 10 осіб). Пе�
ресування по маршруту здійснюється групою. Місце екскурсо�
вода – попереду групи, декілька чоловік йдуть поряд, останні –
позаду. Темп руху неквапливий, при цьому група не повинна ро�
зтягуватися, інакше не всі почують розповідь екскурсовода, його
пояснення.



346

Під час екскурсії важливо, щоб екскурсовод міг одразу про�
ілюструвати свої слова фактичним матеріалом і тим самим заці�
кавити слухачів. Часто випадає нагода демонструвати різнома�
нітні дрібні об’єкти – сліди тварин, комах, невеликі рослини,
насіння, листя тощо. Під час екскурсії можуть бути використані
різні прийоми відлову живих організмів (див. розділ 1.6), але
лише тих, що не становлять загрози присутнім. Це роблять для
того, щоб показати деталі їх будови, провести спостереження за
особливостями поведінки. Утім не потрібно умертвляти тварин і
зривати рослини.

Під час таких демонстрацій екскурсовод повинен перш за все
почекати, поки біля нього збереться вся група. Щоб екскурсанти
не скупчувалися навколо екскурсовода і не заважали один одно�
му, їх розставляють у формі напівкола. Чим більше учасників
екскурсії, тим ширшим має бути таке коло. Якщо об’єкт показу
розташовується на землі (мурашник, гніздо, сліди тварин, рос�
лина), потрібно попередити, щоб його не затоптали.

Найбільш складним об’єктом для показу в природі є твари�
ни, тому проводити зоологічну екскурсію важче, ніж ботанічну
або ландшафтну. Навіть на добре вивченому маршруті склад тва�
рин дуже непостійний. Є тварини, які дуже рухомі й обережні,
не підпускають до себе людей, і для спостереження за ними необ�
хідний бінокль. На зоологічній екскурсії повинні бути бінокль у
керівника та 3–4 біноклі на групу.

Зоологічна екскурсія в природу не може бути просто прогу�
лянкою, вона вимагає постійної уваги, миттєвої реакції на ко�
жен навіть незначний звук, шелест, рух у траві.

Якщо екскурсія присвячена спостереженню за птахами, слід
пам’ятати, що птахи затаюються при появі людини, а чим біль�
ше група людей, тим вони обережніші, і лише через деякий час,
звикнувши до присутності людей, знову починають рухатися,
годуватися і стають помітними. Цю особливість поведінки пта�
хів слід ураховувати. Зупинка має поєднуватися з цілковитою
тишею.

Під час проведення екскурсії не потрібно говорити безперерв�
но. Між окремими частинами розповіді повинні бути перерви,
під час яких можна обдумати те, що вже почули і побачили свої�
ми очима. Ці паузи необхідні для закріплення отриманих вра�
жень й інформації в пам’яті, аналізу та формулювання своїх ви�
сновків. Екскурсовод ніколи не повинен обмежуватися на екс�
курсії простою розповіддю і показом об’єктів, але в міру можли�
вості привертати до активної і творчої роботи на маршруті,
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ставлячи певні завдання й надаючи можливість вирішувати їх
самостійно.

У кінці маршруту організують привал, екскурсовод перера�
ховує учасників походу та проводить коротке підбиття підсум�
ків у формі колективної розповіді про побачене з доповненнями і
поясненнями.

Отже, підготовка та проведення екскурсії екологічною стеж�
кою вимагає від керівника та учнів ґрунтовних знань про приро�
ду свого краю, злагодженої системної праці протягом тривалого
часу зі збору як літературних, так і фактичних даних.
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ßñíî          Â³òåð ñèëüíèé         

Äîäàòîê



349

Äðóãà ñòîð³íêà
Ïàì’ÿòêà

äî ïðîâåäåííÿ ôåíîëîã³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü íà åêîëîã³÷í³é ñòåæö³
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Ñïîñòåðåæåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíèõ ì³ñöÿõ ïðîòÿãîì âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó.
2. Íàéá³ëüø ïîâí³ ìàòåð³àëè îäåðæóþòü, ÿêùî ñïîñòåðåæåííÿ ïðîâîäÿòü äâà ðàçè
íà òèæäåíü ç áåðåçíÿ ïî ïåðøó äåêàäó ÷åðâíÿ âêëþ÷íî. Âçèìêó äîñòàòíüî ïðîâîäè-
òè ñïîñòåðåæåííÿ îäèí ðàç íà äâà òèæí³. Â ³íøèé ÷àñ – îäèí ðàç íà òèæäåíü.
3. Íàéêðàùå ïðîâîäèòè ñïîñòåðåæåííÿ ç 1200 äî 1500.
4. Ñïîñòåðåæåííÿ ïðîâîäÿòü â äí³ áåç îáëîæíèõ îïàä³â.
5. Êð³ì çàêîíîì³ðíèõ çâè÷íèõ ÿâèù, îñîáëèâó óâàãó ñë³ä çâåðòàòè íà íåçâè÷í³ ÿâèùà
(øêâàëè, ãðîçè, ðÿñí³ ³ çàòÿæí³ îïàäè, íåçâè÷íî ðÿñíå öâ³ò³ííÿ òà ïëîäîíîøåííÿ, ïî-
âòîðíå öâ³ò³ííÿ, ìàñîâà çàãèáåëü óðîæàþ, ïîøêîäæåííÿ øê³äíèêàìè òà õâîðîáàìè òîùî).
6. Ñïîñòåð³ãà÷ ï³ä ÷àñ êîæíîãî ñïîñòåðåæåííÿ ðîáèòü íåîáõ³äí³ çàïèñè â áëàíê áåç-
ïîñåðåäíüî â ì³ñö³ ñïîñòåðåæåííÿ.

Ôàçè ðîçâèòêó ðîñëèí
1. Íàáóõàííÿ áðóíüîê – ÍÁ (áðóíüêè íàáóõëè, àëå ëèñòî÷êè ùå íå ç’ÿâèëèñÿ).
2. Ðîçïóñêàííÿ ëèñòÿ – ÐË (ëèñòî÷êè ç’ÿâèëèñÿ, àëå íå ðîçïðÿìèëèñÿ ³ íå äîñÿãëè
íîðìàëüíèõ ðîçì³ð³â).
3. Áóòîí³çàö³ÿ – Á (ç’ÿâèëèñÿ êâ³òêîâ³ áðóíüêè, àëå êâ³òè íå ðîçïóñòèëèñÿ).
4. Êâ³òóâàííÿ, ïèëêóâàííÿ ñîñíè òà ÿëèíè – Êâ (ðîçïóñòèëèñÿ êâ³òè, ïèëêóþòü õâîéí³).
5. Çàâ’ÿçóâàííÿ ïëîä³â – ÇÏ (ïåëþñòêè îñèïàëèñÿ, àëå ïëîä³â ùå ÷³òêî íå âèäíî).
6. Ôîðìóâàííÿ ïëîä³â – ÔÏ (ïëîäè ìàþòü âëàñòèâó ¿ì ôîðìó, àëå íå äîñÿãëè ðîçì³ð³â
äîçð³ëèõ ³ íå ìàþòü â³äïîâ³äíîãî çàáàðâëåííÿ).
7. Äîçð³âàííÿ ïëîä³â – ÄÏ (ïëîäè äîñÿãëè ðîçì³ð³â çð³ëèõ, çì³íþþòü çàáàðâëåííÿ òà
ï³äñèõàþòü).
8. Îïàäàííÿ ³ ðîçïîâñþäæåííÿ íàñ³ííÿ (ïëîä³â) – ÎÍ (íàñ³ííÿ ³ ïëîäè äîçð³ëè ³ îïàäàþòü).
9. Ïðîäîâæåííÿ âåãåòàö³¿ – ÏÂ (ëèñòêè çåëåí³, ðîñëèíè ìîæóòü ðîñòè, àëå ïëîä³â
âæå íåìàº).
10. Ïîæîâò³ííÿ ëèñòÿ – ÏË (ëèñòêè ïî÷èíàþòü çì³íþâàòè çàáàðâëåííÿ íà îñ³ííº, à â
òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí ïî÷èíàº â³äìèðàòè íàäçåìíà ÷àñòèíà).
11. Ëèñòîïàä – ËÏ (Ëèñòêè îïàäàþòü, à â òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí â³äìåðëà ïîâí³ñòþ
íàçåìíà ÷àñòèíà).

Â³äì³÷àþòü: ïî÷àòîê ôàçè (Ïî÷.) – âñòóïèëà â ôàçó ìåíø í³æ 1/5 ÷àñòèíà ðîñëèí;
ïîâíà ôàçà (Ï) – âñòóïèëà á³ëüø³ñòü ðîñëèí; ê³íåöü ôàçè (Ê) – ó ôàç³ ïåðåáóâàº
âæå ìåíøå 1/5 ÷àñòèíè ðîñëèí.

Ïîâíèé çàïèñ ìîæå âèãëÿäàòè òàê: Ïî÷.ÐË, ùî îçíà÷àº ïî÷àòîê ðîçïóñêàííÿ ëèñòÿ
àáî ÏÇÏ (ïîâíà ôàçà çàâ’ÿçóâàííÿ ïëîä³â).

 Óâàãà! Äåÿê³ ôàçè ìîæóòü íàêëàäàòèñÿ ³ òîä³ ñë³ä â³äì³÷àòè îáèäâ³ ôàçè.
Ôàçè ó ð³çíèõ âèä³â íàñòàþòü ó ïåâí³é ïîñë³äîâíîñò³.

Ñïîñòåðåæåííÿ çà ÿâèùàìè íåæèâî¿ ïðèðîäè:
1. Ïîÿâà ïðîòàëèí íà ñí³ãó, â³äëèãè.
2. Ïî÷àòîê òàíåííÿ ñí³ãó.
3. Ðîçòàíóâ ë³ä.
4. Ïîâí³ñòþ ç³éøîâ ñí³ã.
5. Ïîâ³íü. Ñèëà ³ òðèâàë³ñòü ïîâåí³.
6. Ïîâòîðåííÿ ïîâåí³, ë³òí³ ïîâåí³.
7. Çàìîðîçêè. Â³äì³÷àþòü îñòàíí³é âåñíÿíèé ³ ïåðøèé îñ³íí³é çàìîðîçêè.
8. Ïåðøà ãðîçà.
Òîùî.
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