
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. А.С. МАКАРЕНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО  

СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО  

СЕРЕДОВИЩАУ СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

УКРАЇНСЬКЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО 

СУМСЬКИЙ ВІДДІЛ 

 

 

 

 
 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

 

Матеріали ІІ регіональної студентської наукової конференції 

10–11 жовтня 2007 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУМИ – 2007 



УДК 502.3+504.453+57.017 

ББК 20.1+26.222,8+26.301 

А43 

 

Друкується згідно з рішенням вченої ради  

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 

 

Редакційна колегія: 

Більченко М.М. – кандидат хімічних наук, доцент; Вакал А.П. – кандидат 

біологічних наук, доцент; Корнус А.О. – кандидат географічних наук, доцент 

(відп. ред.);  Нешатаєв Б.М. – доктор географічних наук, професор; Торяник 

В.М. – кандидат біологічних наук, доцент (відп. секретар); Черненко В.В. – 

начальник державного управління екології та природних ресурсів у Сумській 

області  

 

 

А43   Актуальні проблеми дослідження довкілля: Матеріали ІІ регіональної 

студентської наукової конференції 10-11 жовтня 2007 р. / Відп. ред. 

А.О. Корнус. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. –  96 с. 

 

 

 

 

 

 

ISBN  

 

У збірнику подані матеріали доповідей ІІ регіональної студентської 

наукової конференції, яка відбулася у м. Суми 10–11 жовтня 2007 р. 

Для фахівців у галузі екології, біології, географії, хімії, працівників 

державних і громадських природоохоронних закладів, учителів та студентів, а 

також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами взаємодії природи і 

суспільства. 

 

ISBN  

 

УДК 502.3+504.453+57.017 

ББК 20.1+26.222,8+26.301 

 Колектив авторів, 2007 

 СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007 



 3 

БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

 

 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД СУМЩИНИ: 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Черненко В.В., Панченко О.Ю. 

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в 

Сумській області 

 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Державного управління 

охорони навколишнього природного середовища поряд з охороною 

земель, лісових і водних багатств, підтриманням чистоти атмосферного 

повітря, раціональним використанням надр тощо, є заповідна справа.  

Територія Сумської області, як і подібні густонаселені райони 

лісостепової зони, зазнає інтенсивного антропогенного впливу. 

Відбувається процес збіднення ландшафтного та природного 

біорізноманіття, найбільш вразливі види зникають або вимирають 

унаслідок руйнування місць їх поширення. Збереження острівців природи, 

які залишились відносно незміненими серед оточуючих деградованих, 

забруднених територій є одним із важливих напрямків екологічної 

діяльності. Значна частина таких острівців є об’єктами природно-

заповідного фонду. 

Природно-заповідний фонд області створений для збереження 

природних територій, комплексів і об’єктів, що мають особливу цінність – 

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну чи історико-

культурну. 

Станом на 01.10.2007 р. в області існує 230 (у тому числі 7 

створених у 2007 р.) природно-заповідних об’єктів загальною площею 

159088,28 га, що становить 6,7% від площі області та перевищує середній 
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показник по Україні (4,7%), але є нижчим від оптимального рівня, який на 

2015 рік має становити понад (11-12%). 

Природно-заповідний фонд області представлений унікальними та 

найкраще збереженими природними територіями та об’єктами, сьогодні 

на них охороняються популяції понад 60 видів рослин і 90 видів тварин, 

занесених до ЧКУ, велика кількість видів, занесених до Списку рідкісних 

тварин і рослин області, а також численні рослинні угруповання, занесені 

до Зеленої книги України. 

За рангами природно-заповідний фонд розподілений на об’єкти 

загальнодержавного та місцевого значення. Перші представляють собою 

найбільш унікальні та багаті в природному відношенні об’єкти: в області 

таких 18. а об’єктів місцевого значення – 212.  

Сьогодні ПЗФ Сумщини налічує 9 категорій територій і об’єктів з 

одинадцяти, прийнятих в Україні. З них кількісно найбільшу частку мають 

пам’ятки природи, заказники та заповідні урочища – разом близько 78% 

усіх наявних об’єктів. За площею близько 88 % ПЗФ припадає на РЛП і 

заказники. До найвищих за рангом категорій природно-заповідного фонду 

області належать дві державні природно-заповідні установи.  

Відділення Українського степового природного заповідника 

„Михайлівська цілина”. Її унікальність полягає в тому, що тут 

охороняється ділянка плакорного лучного степу, який в Україні майже 

повністю розораний. А цей невеликий куточок неораного степу 

репрезентує особливі – лучні степи, які в минулому були поширені в 

Лісостеповій частині України, і зокрема у нас – на Сумщині. 

"Михайлівська цілина" є одним із чотирьох відділень Українського 

степового природного заповідника і, на жаль, найменшим із них. Загальна 

площа її становить усього 202,48 га. Сьогодні по Михайлівській цілині 

накопичений значний науковий матеріал, у списку ботанічних праць – 
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більше 300 публікацій. Загалом, у Михайлівській цілині нараховується 525 

видів рослин. Серед них – 11 видів рослин, занесених до Червоної книги 

України. Це ковили волосиста, пірчаста та вузьколиста, серед орхідних – 

пальчатокорінник травневий, а також – такі гарно квітучі види, як 

брандушка різнокольорова, рябчик руський, косарики тонкі, сон 

чорніючий, астрагал шерстистоквітковий та зіновать Блоцького. А ще на 

цілині виявлені 2 червонокнижні види грибів.  

За ініціативою держуправління створенна робоча група з питань 

збереження природних комплексів території „Михайлівської цілини‖, при 

голові облдержадміністрації, розпочаті роботи щодо розширення її 

території та переведення у ранг юридичної особи, а також розроблення 

спеціального режиму відновлення степової рослинності.  

Національний природний парк “Деснянсько-Старогутський” на 

площі 16,2 тис. га – це південна частина Брянського лісового масиву та 

заплава р. Десни – одна з найбільш збережених природних територій 

Сумщини та Лівобережного Полісся України. Це перша природно-

заповідна територія такого рангу в області. Завдання цього парку полягає 

у збереженні рідкісних видів рослин і тварин, вивченні ходу природних 

процесів, що відбуваються в Поліссі, екологічному вихованні населення та 

організації відпочинку. Унікальне місце розташування парку (на крайній 

півночі України та на сході Українського Полісся) обумовлює 

надзвичайне різноманіття його флори та фауни. Серед 15 видів вищих 

судинних рослин, занесених до Червоної книги України, що охороняються 

на території парку, – північні орхідеї: любки зеленоквіткова та темно-

червона, коручки чемерниковидна та темно-червона, гніздівка звичайна, 

пальчатокорінники Фукса, м’ясочервоний та травневий; крім того, 

бореальні види: баранець звичайний, плаун колючий, діфазіаструм 

Зейлера та сальвінія плаваюча тощо. Унікальність тваринного світу 
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обумовлена наявністю трьох десятків видів тварин північного тайгового 

походження, більшість з яких знаходиться тут на південній межі свого 

поширення і ніде більше не зустрічається на Лівобережжі: – рись, білий 

заєць, сичик-горобець, волохатий сич. Справжньою окрасою парку є 

курині птахи – глухар, тетерук і рябчик.  

На сьогодні проводяться роботи щодо створення міждержавного 

біосферного резервату як природної території з особливим міжнародним 

статусом охорони на базі земель національного природного парку 

"Деснянсько-Старогутський".  

Інші природоохоронні категорії, за винятком відсутніх зоологічних 

парків та біосферних заповідників, досить добре представлені на території 

Сумщини. 

Дещо гірша структура природно-заповідного фонду за типами. Так, 

в області відносно мало заповідних об’єктів зоологічного спрямування, 

таких, як загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні заказники, 

зовсім немає іхтіологічних. Проте наявність достатньої кількості 

ландшафтних і гідрологічних заказників, розташованих, як правило, у 

заболочених заплавах річок, до певної міри компенсують згаданий вище 

недолік. Крім того, в області дуже мала кількість геологічних об’єктів 

природно-заповідного фонду.  

Територія регіонального ландшафтного парку загальною площею 

98,8 тис. га теж відноситься до земель, що мають статус особливої 

охорони. На жаль, сьогодні він ще чекає створення адміністрації та 

розвитку умов для відпочинку населення. 

Серед інших природно-заповідних об’єктів найбільш вагомою в 

плані збереження біорізноманіття заповідною категорією є заказники. Їх в 

області 87. Серед них – 10 об’єктів мають ранг загальнодержавного 

значення, кожен з яких представляє найбільш збережені природні 
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комплекси. Ландшафтний заказник Середньосеймський – єдине в Україні 

місце поселення хохулі звичайної. Територія, пов’язана з подіями „Слова 

о полку Ігоревім‖, має надзвичайно високу рекреаційну цінність. 

Гідрологічні заказники – Біловодський та Андріяшівсько-Гудимівський на 

Сулі – місце гніздування декількох цікавих у науковому плані змішаних 

колоній чапель та куликів. Ботанічний – „Банний яр‖ – єдине 

місцезростання на Лівобережній Україні рослини, занесеної до Червоної 

книги України, – лунарії оживаючої. Лісовий заказник – урочище 

―Великий бір‖ представляє лісові культури, створені з насіння різних 

географічних форм сосни звичайної, які були зібрані на території 

колишньої царської Росії вітчизняним ученим-лісівником В.Д.Огієвським. 

Заповідні урочища в кількості 27 за своїм режимом нагадують 

невеликі заповідники. В області вони здебільшого представлені лісовими 

комплексами. Серед них – найцінніші, рідкісні деревостани природного та 

штучного походження, що характеризують типові лісові території 

Сумщини. 

Найчисельнішими в Сумській області є пам’ятки природи, що 

представляють унікальні природні утворення, їх налічується 87. Це 

ботанічні – окремі дерева чи групи дерев, що виділяються за віком та 

параметрами; гідрологічні – представляють природні джерела, що стали 

об’єктами народних і релігійних обрядів; геологічні – відслонення древніх 

земних порід, що свідчать про далеке минуле Сумщини. Серед цієї 

категорії теж є об’єкти загальнодержавного значення. Їх – три на загальній 

площі 62 га: ―Яблуня-колонія‖, ―Озеро ―Шелехівське‖, Урочище 

―Боромля‖. Кожне з цих природних утворень надзвичайно цінне або є 

єдиним і неповторним на Україні. 

В області існує також 19 парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва. Вони є зразками ландшафтного та архітектурного будівництва 
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давно минулих років і свідчать про високий рівень культури людей 

нашого краю. Однією з цікавих і незаслужено забутих сторінок 

вітчизняної історії є ім’я М.М. Неплюєва та пов’язана з ним 

подвижницька діяльність пошуку ідеальної форми суспільного життя. 

Зважаючи на велику роль у вихованні духовності нашого народу, значну 

біологічну, ландшафтну, естетичну та історичну цінність збереженого до 

цього часу матеріального спадку Хрестовоздвиженського Трудового 

Братства держуправління виступило координатором робіт щодо створення 

на даній території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення ―Трудове братство М.М. Неплюєва‖.  

Ботанічний сад місцевого значення Сумського державного 

педагогічного університету ім. А. С. Макаренка на крихітному клаптику 

землі зібрав велику колекцію рідкісних і зникаючих видів рослин і по 

праву може вважатись науковим об’єктом, що становить національне 

надбання країни. У 2005 р. створений другий ботанічний сад на території 

Сумщини на базі Ямпільської станції юних натуралістів. 

В області постійно продовжується робота щодо створення нових 

заповідних об’єктів. Планується додатково до існуючих створити ще два 

національні природні парки та понад 50 об’єктів інших категорій у різних 

регіонах області, розширити існуючі природно-заповідні установи і, таким 

чином, збільшити у 2 рази сьогоднішню частку заповідних теритрій на 

Сумщині. 

Значний транскордонний екологічний коридор буде створений у 

річковій долині Ворскли, починаючи від кордону з Російською Федераціє 

і до межі з Полтавською областю. Упродовж останніх чотирьох років 

держуправлінням проводилась активна робота щодо створення другого в 

області національного природного парку „Тростянецько-Ворсклянський‖. 

Його територія має охопити заплаву р. Ворскла площею понад 23 тис. га.  
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Долина р. Сейм є важливим транскордонним екологічним 

коридором. Саме на базі вже існуючих природоохоронних об’єктів (РЛП 

"Сеймський", заказників „Середньосеймський‖, ―Мовченський‖, 

―Юр'ївський‖, ―Монастирський ліс‖, ―Бобровий‖) планується створити в 

долині р. Сейм національний природний парк ―Середньосемський‖. 

Загальна площа території майбутнього парку становитиме близько 80 тис. 

га. Вона має репрезентувати Північний Лісостеп Лівобережної України. 

Особливим раритетом території є реліктовий, зникаючий вид, занесений 

не тільки до Червоної книги України, а й до Європейського червоного 

списку – хохуля звичайна. Наукова робота щодо збереження та розселення 

цієї рідкісної тварини повинна стати пріоритетним напрямком діяльності 

новоствореної природоохоронної установи на р. Сейм. Територія парку 

буде межувати з Росією і сприятиме розвитку міждержавних контактів у 

галузі рекреації та охорони природи. 

 

 

 

ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК  

КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА (Leptinotarsa decemlineata Say) 

У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

Бородіна К.І., Черенкова І.М. 

Глухівський державний педагогічний університет 

 

Ефективність сільського виробництва на сучасному етапі залежить, 

перш за все, від врахування кліматичних змін, які мають першочергове 

значення. Особливо це стосується північних регіонів, які є основними 

постачальниками картоплі. 

Картопля – одна з найважливіших сільськогосподарських культур 

України. Її бульби містять від 12 до 25% крохмалю, до 2% білка і є 

важливим джерелом вітаміну С [2]. 
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Значну роль у заготівлі картоплі сьогодні відіграють особисті 

підсобні господарства, а також колективні та присадибні ділянки людей. 

Для одержання високого врожаю картоплі поряд з іншими 

агротехнічними заходами, спрямованими на підвищення її врожайності, 

велике значення має боротьба з хворобами та шкідниками. 

Найнебезпечнішим шкідником картоплі є колорадський жук 

(Leptinotarsa decemlineata Say). Уперше його як новий вид листоїда під 

латинською назвою Chrysomela decemlineata, описав американський 

ентомолог Томас Сейм. Кілька особин було зібрано у штатах Міссурі та 

Канзас. Пізніше шведський вчений Шталь відніс цей вид жука-листоїда до 

роду листоїдів – Leptinotarsa, під цією назвою він став відомий як 

небезпечний шкідник пасльонових рослин. 

Колорадський жук виявлений у 1824 році в преріях, недалеко від 

Скелястих гір Північної Америки. У 1845 році в штаті Колорадо було 

виявлено перші пошкодження посівів картоплі цим жуком, а починаючи з 

1859 року вони поширювались усе далі на схід. У 1865 році жуки 

спустошили картопляні поля у центральній та північній частині долини 

річки Міссісіпі, а вже у 1874 році перші особини з’явились на узбережжі 

Атлантичного океану. Далі їх шлях лежав до Великих озер і Монреалю, а 

на півдні – до території індіанців в штатах Арканзас, Тенесі та до 

Балтимору. Іноді колорадський жук здійснював такі спустошення, що 

доводолося припиняти садити картоплю [2]. 

В Україні колорадський жук уперше був виявлений у 1949 році в 

селі Хитрейки Кам’янко-Бузького району Львівської області. Найбільше 

розселення шкідника на нашій території зареєстровано у 1959, 1960, 1962, 

1964 і особливо в 1966 році. За даними Савіна В.А. [2] збільшенню його 

чисельності, розширенню ареалу сприяли вітри, висока температура 

повітря в період масового виходу жуків, що перезимували, оптимальні 
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кліматичні умови протягом усього вегетаційного періоду, достатня 

кормова база та людина. 

Відомо, що шкідливість колорадського жука обумовлюється 

високою його високою плодючістю, ненажерливістю личинок і швидкістю 

їх розвитку. Навіть невелика кількість шкідників на полі за короткий час 

зростає настільки, що може повністю знищити врожай картоплі. За 

спостереженням І.А. Юревича при огляді поля 26 червня 1956 року 

виявилось, що жуками було пошкоджено 0,7% рослин, а через місяць – 

70,6% (личинками та молодими жуками) [3]. 

Вивчення біології колорадського жука має важливе значення для 

своєчасного проведення заходів боротьби з ним. 

Протягом 2006–2007 років ми вивчали біологію колорадського жука 

(Leptinotarsa decemlineata Say). Досліди проводились на базі дослідного 

господарства Інституту луб’яних культур м. Глухів, Сумської області. 

Було встановлено, що вихід колорадського жука з ґрунту значною 

мірою залежить від коливань погодних умов, особливо від температури 

ґрунту, суми ефективних температур і кількості опадів. Як показали 

спостереження, особливо інтенсивно виходять жуки з ґрунту навесні після 

дощу при теплій і сонячній погоді (при середній температурі повітря 

+18°С і ґрунту +13…+14°С). 

За даними Глухівської агрометеостанції можна стверджувати, що 

клімат нашої місцевості пом’якшився, середньорічна температура за 2006 

рік становила +10,8°С, січнева –9,1°С. 2006 рік був посушливий, і за 12 

місяців випало усього 300 мм опадів.  

У зв’язку з тим, що дослідження розвитку колорадського жука у 

2007 році ще не закінчені, у цій статті викладено результати наших 

досліджень лише за 2006 рік. 
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Спостереження за розвитком шкідника ми почали рано навесні і 

встановили, що початок виходу колорадського жука з ґрунту у 2006 році 

почався 1 травня. Як правило, вихід жука з ґрунту, за нашими даними, 

дуже розтягнутий і триває в середньому до трьох місяців, причому перші 

жуки починають з’являтися задовго до появи сходів. Доведено, що жуки 

різних строків виходу знаходяться в неоднаковому фізичному стані. Ті, що 

виходять з ґрунту рано, дуже ослаблені і потім майже повністю гинуть. 

Фізіологічно найсильнішими є ті жуки, що виходять першими з ґрунту в 

період початку відкладання яєць. 

Вихід поодиноких жуків навесні 2006 року продовжувавсь до 16 

травня, а у зв’язку з тим, що ІІ і ІІІ декади червня та І–ІІІ декади липня 

були теплими (відповідно середня температура цих декад становила 

+19°С та +19,5°С) появу шкідника фіксували до 25 липня. Найбільш 

масовий вихід жуків спостерігали, починаючи з 17 травня. Жуків 1-ї 

генерації (або літньої) на 15 липня вийшло 90%.  

Строки розвитку колорадського жука наводяться в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Строки розвитку колорадського жука 

Стадія розвитку 

шкідника 

Жуки, що перезимували І генерація 

Початок 

виходу 

Масовий 

вихід 

Кінець 

виходу 

Початок 

виходу 

Масовий 

вихід 

Кінець 

виходу 

 2007 рік 

Жуки 1.05–5.05. 17.05–3.07. 25.07. - - - 

Яйцекладка - - - 21.05. 12.06.-17.07. 11.09. 

Личинки першого віку - - - 29.05. 18.06.-23.07. 17.09. 

Другого віку - - - 4.06. 23.06.-28.07. 23.09. 

Третього віку - - - 10.06. 29.06.-3.08. 28.09. 

Четвертого віку - - - 15.06. 5.07.-8.08. 3.10. 

Лялечки - - - 3.07. 20.07-28.08. 23.10. 

Жуки - - - 10.07. 30.07.-15.09. 30.10. 

 

Аналізуючи таблицю, слід відзначити що перші суцільні обробки 

посівів картоплі проти жука слід починати на початку масового виходу 

шкідника. 
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Через 2–3 дні після виходу жук починає живитись молодими 

паростками картоплі, помідорів чи інших рослин з родини пасльонових. 

На 3–4 день після виходу з ґрунту відбувається спарювання, а через 

3–5 днів після цього (при активному живленні) самки починають 

відкладати яйця купками з нижнього боку листка картоплі чи інших 

пасльонових, у середньому по 28–30 яєць, а іноді в одній кладці буває по 

57–73 яйця. Колорадський жук дуже плодючий. Самка в середньому 

відкладає 900–1000 яєць. За нашими підрахунками, максимальна кількість 

яєць за весь літній період може становити до 2300 шт. Слід зазначити, що, 

на відміну від багатьох інших шкідників, які відкладають яйця протягом 

кількох днів, а потім гинуть, самки колорадського жука відкладають яйця 

протягом усього літа.  

Через те, що середньомісячна температура травня 2006 року 

становила +13°С, відкладання яєць жуками, що перезимували, було 

неодночасне. У 2006 році самки колорадських жуків почали відкладати 

яйця з 21 травня. На цей час з ґрунту вийшло близько 60% жуків, що 

перезимували.  

Масова яйцекладка у 2006 році почалась з 12 червня і тривала по 17 

липня. Останні яйцекладки нами зафіксовані 5–7 вересня.  

Ембріональний розвиток жука залежно від температури та відносної 

вологості повітря відбувається протягом 6–18 днів. Найкраще 

розвивається жук при температурі повітря +20°С…+22°С і відносній 

вологості 65–70%. За таких умов личинки відроджуються через 5–6 днів. 

При температурі повітря нижче 12°С яйця не розвиваються. 

Для розвитку личинок першого віку залежно від температури теж 

потрібно 4–7 днів, для личинок другого віку 3–6 днів і третього та 

четвертого – 3–7 днів. 
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Найбільш прожерливими є личинки останніх двох віків. Вони при 

температурі повітря вище +12°С живляться вдень і вночі. Ці личинки 

поїдають не лише листя, а й стебла, після чого переходять у ґрунт на 

глибину 8–20 см, залежно від механічного складу ґрунту, для 

залялькування. 

Для розвитку лялечки необхідно 12–21 днів залежно від погоди, 

після чого на поверхню ґрунту виходять молоді жуки. Молоді жуки 

спочатку кволі з м’якими покривами, не літають і лише після живлення 

(через 6–8 днів) стають статево зрілими. У північному регіоні України 

вихід перших молодих жуків спостерігається у першій декаді липня. 

Наведені вище дані дозволяють зробити такі висновки: 

– у 2006 році в наших умовах шкідник дав одне повне покоління, 

оскільки у ІІ декаді вересня на ґрунті були заморозки і другого повного 

покоління не було; 

– вихід колорадського жука на поверхню та його розмноження 

залежить від температури повітря, ґрунту та вологості; 

– найбільше відкладають яйця жуки, що перезимували, тому що 

відкладання яєць відбувається протягом усього літа, а жуки першої 

генерації відкладають значно меншу кількість яєць;  

– в останні роки суттєво збільшився вплив абіотичних умов на 

розвиток колорадського жука в північній зоні України, що необхідно 

враховувати при проведенні заходів захисту. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОПИСТОРХОЗОМ НАСЕЛЕНИЯ 

 СУМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Бондаренко Т.В. 

Сумской государственныйй педагогический университет  

им. А.С. Макаренко 

 

В начале ХХІ столетия паразитарные болезни остаются наиболее 

распространенными болезнями человечества. Это болезни, возбудителями 

которых являются паразиты животного происхождения. Более 270 видов 

гельминтов и 18 видов простейших вызывают заболевания у людей во 

всех странах мира. По данным ВОЗ паразитарные болезни в мире 

занимают четвертое место по массовости заболевших после диареи, 

туберкулеза и ишемической болезни сердца [3]. Значительная 

распространенность этих болезней объясняется разнообразием путей 

поражения человека. Это и контактный механизм передачи от человека к 

человеку; заражение может произойти через загрязненные возбудителями 

паразитов предметы окружающей среды, а также во время общения с 

больным животным или при употреблении пораженных личинками 

паразитов мяса и рыбы [1]. 

В Украине зарегистрировано 34 нозологии паразитарных болезней, 

ежегодно регистрируется более 400 тысяч новых случаев, а показатель 

заболеваемости (775,58 на 100 тыс. населения) уступает только гриппу и 

ОРВИ, что свидетельствует о широкой распространенности паразитов 

среди населения. Характерной чертой эпидемиологической ситуации по 

паразитарным болезням в стране есть то, что при общем снижении 

заболеваемости населения в последние пять лет растет заболеваемость 

гельмитозами детей практически всех возрастных групп, по всем 

нозологиям, остаются массовыми энтеробиоз, аскаридоз и трихоцефалез 

[2, 3]. 
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В Сумской области регистрируется 18 нозологий паразитарных 

болезней, из них – 13 гельминтозы, 3 – протозоозы и 2 – акарозы. 

Показатель общей заболеваемости на гельминтозы равняется 650 на 100 

тысяч населения при среднем по Украине – 575. 

Описторхоз в Украине регистрируется во всех регионах, а самые 

интенсивные очаги выявлены в бассейне Днепра и его притоков: Десны, 

Сейма, Ворсклы, Сулы. 

Сумская область занимает одно из первых мест в Украине по 

уровню заболеваемости населения описторхозом. На территории области 

более 50 лет назад выявлены природные очаги этого тяжелого 

гельминтоза, который поражает печень и поджелудочную железу. По 

данным, представленным на областной конференции по описторхозу, 

проходившей 04.04.2006 года, более 50% цирроза и рака печени вызваны 

инвазией описторхоза. Наивысший уровень заболеваемости был 

зафиксирован в 1984 году, его показатели составили 47,0 на 100 тыс. 

населения. За последние годы наблюдается резкое увеличение уровня 

заболеваемости описторхозом, и если в 2002 году показатель 

заболеваемости был 8,9 на 100 тыс. человек, то в 2003 году он увеличился 

до 18,2 на 100 тыс., а в 2005 – до 38,8 на 100 тыс. 

В 80-х годах 20 столетия в северных районах области – 

Шосткинском, Середино-Будском и Ямпольском – работала группа 

врачей-паразитологов областной СЭС. Ими были обследованы и 

картографированы природные очаги описторхоза, обследовано несколько 

видов моллюсков, как промежуточных хозяев, установлен процент 

зараженности карповых рыб, как дополнительных хозяев в цепи развития 

гельминта, были также массово обследованы жители этих районов. 

В 90-х годах в период перестройки реорганизации многих 

институтов и из-за нехватки финансирования программа по изучению и 
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ликвидации очагов описторхоза была приостановлена. И только в 2000 

году исследования возобновились. Именно этим можно объяснить такие 

высокие показатели, зафиксированные в 1984 году, и рост заболеваемости 

последние пять лет. 

Результаты исследования рыбы, проведенные областной СЭС в 

очаге описторхоза, свидетельствуют о большом риске заражения 

населения возбудителем описторхоза: заражение рыбы за последние три 

года выросло от 2% до 4%. Наиболее зараженными являются вязь и лещ 

(20–25%), менее зараженные – красноперка, плотва, подуст и густера (5–

7%). 

В области ежегодно обследуются на описторхоз от 110 до 170 тыс. 

человек, в 2006 году обследовано 223 тыс., впервые выявлено 476 

больных, из них 46 – дети.  

По данным областной СЭС на 11.03.05 года на учете по описторхозу 

состояло 1050 больных, из них 111 – детей. 91% больных описторхозом 

(от общего числа выявленных в Сумской области), зарегистрировано в 

городе Шостка и 6 районах области – Вел.-Писаревском, Бурынском, 

Шосткинском, Кролевецком, Середино-Будском, Роменском. 

В Середино-Будском, Бурынском, Шосткинском районах и городе 

Шостка уровень заболеваемости населения в 2–8 раз превышает 

среднеобластной и приближается к интенсивным очагам Западной 

Сибири. Эта картина может изменяться и в худшую сторону, так как в 

некоторых районах идет неполная выявляемость. Так, в КДЛ ЛПУ 

Роменского района и городе Шостка только после контрольных 

исследований лаборантами областной СЭС улучшились показатели 

выявления больных. А это значит, что истинная картина заболеваемости 

значительно выше. 
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Показатель охвата выявленных больных лечением в отдельных 

районах области неудовлетворительный. Так в Вел.-Писаревском районе 

не пролечен ни один из 40 больных, выявленных в 2004 году. В 

Кролевецком, Середино-Будском, Шосткинском районах и городе Шостка 

за год пролечено около 30% больных. В результате в области 

поступательно увеличивается количество больных описторхозом, которые 

не пролечены, и в основном это жители сел. Все это приводит к 

накоплению источника инвазии и в свою очередь увеличивает риск 

заражения рыбы в водоемах. 

Анализ результатов проведенного опроса среди жителей 

интенсивных очагов, показал, что около 20% жителей не знают про пути 

заражения описторхозом и о методах обеззараживания рыбы. Это 

свидетельствует о низком уровне санпросветработы на данных 

территориях. 

Беря во внимание ситуацию, которая сложилась в области, 

приоритетом в выполнении санэпиднаблюдения за паразитарными 

болезнями, является вопрос оздоровления от гельминтов детей 

организованных коллективов, оздоровление очагов описторхоза и 

геогельминтозов.  

Для повышения эффективности профилактики паразитарных 

болезней необходимо выполнить такие первоочередные мероприятия: 

1. Обеспечить полноту выявления больных на паразитарные 

болезни, в первую очередь, на описторхоз; для чего повысить удельный 

вес паразитологических исследований, которые выполняются наиболее 

эффективными и специальными методами лабораторной диагностики. 

2. Запланировать в программы по социально-экономическому 

развитию региона дополнительные финансовые средства на ликвидацию 

очагов описторхоза. 
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3. По данным мониторинга состояния заражения объектов 

окружающей среды возбудителями паразитарных болезней, разработать 

противоэпидемиологические мероприятия по устранению очагов и 

оздоровления населения. 

Гарантом решения этих вопросов будет принятие региональной 

программы «Описторхоз», проект которой готовят специалисты 

областной СЭС совместно с научными работниками мединститута 

СУМГУ и областной клинической инфекционной больницей. 
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ЕПІФІТНІ ЛИШАЙНИКИ М. СУМИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ 

Ченчик Л.М., Голубцова Ю.І. 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

 

Підвищений науковий інтерес до лишайників в останні роки 

пов’язаний зі зростанням практичного значення їх як біоакумуляторів та 

біоіндикаторів різного роду забруднень, індикаторів порушення 

екологічних систем та біодеструкторів пам’ятників архітектури [2, 6]. 

Використання лишайників та проведення заходів щодо їх охорони не 

можливе без інвентаризації та аналізу ліхенофлори певного регіону. У 

2007 році нами було розпочато вивчення видової різноманітності 

лишайників м. Суми та його околиць – територій, які до цього часу 

залишалися майже не дослідженими з ліхенологічної точки зору.  
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Відмінною рисою урбанізованих територій, як зазначають багато 

дослідників, є кількісне домінування епіфітних видів в екологічному 

спектрі лишайників [1, 2]. Епіфіти – це екологічна група організмів, які 

розвиваються на стовбурах та гілках різних видів дерев і кущів. В останні 

роки під час проведення ліхенологічних досліджень цій групі лишайників 

приділяється біьше уваги, оскільки переважно епіфітні види 

використовуються сьогодні у ліхеноідикаційних дослідженнях у якості 

індикаторів стану атмосферного повітря [2]. Саме на цій екологічній групі 

лишайників була зосереджена і наша увага.  

Район дослідження лишайників за геоботанічним районуванням 

України належить до Європейсько-Сибірської лісостепової області 

Східно-Європейської провінції Середньоруської підпровінції. Серед 

природної рослинності переважають липово-дубові ліси, які трапляються 

у комплексі з дубовими. Соснові та дубово-соснові ліси пов’язані з 

другими терасами лівобережних приток Дніпра. Луки зустрічаються лише 

у заплавах річок, переважно справжні та остепнені. У заплавах 

трапляються болота, які належать до евтрофних. Степова рослинність, яка 

фрагментарно збереглася на непридатних для розорювання схилах, 

представлена лучними степами. Таким чином, різноманіття рослинних 

угруповань району вивчення обумовило багатий видовий склад рослин, 

зокрема деревних та чагарникових порід, які є субстратом для розвитку 

епіфітних лишайників. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідженнями були охоплені м. 

Суми (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Веретенівський», 

урочище Баранівка, околиці ВО «Хімпром» та поблизу корпусів 

СумДПУ), а також Нижнєпіщанське лісництво поблизу с. Нижнє Піщане. 

Були отримані збори, які включають 25 зразків епіфітних лишайників. 

Ідентифікація видів здійснювалося за допомогою «Визначника 
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лишайників УРСР», «Флори лишайників України», «Определителя 

лишайников СССР» [3–5]. Мікроскопічні дослідження проводились на 

мікроскопі «Biolar» (об’єктиви 10, 40). Зрізи зразків мікроскопіювали на 

препаратах з 10%-вим розчином їдкого калію (КОН). Для встановлення 

амілоїдної реакції гіф, гіменіального шару чи апікального апарату сумок 

використовували реактив Мельцера (MLZ).  

Результати досліджень та їх обговорення. На основі камеральної 

обробки було виявлено 9 видів, що розвиваються на гілках та стовбурах 

шести видів деревних рослин-субстратів (табл.1). 

Таблиця 1  

Розподіл видів епіфітних лишайників за рослинами-субстратами 

Деревна порода Види лишайника 

Betula pendula Roth Cladonia sp., Parmelia sulcata Taylor. 

Fraxinus excelsior 

L. 

Lecanora sambuci (Pers.) Nyl., Physcia adsendens (Fr.) 

H. Oliver, Physconia distorta (With.) J.R. Laundon, 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 

Pinus sylvestris L. Evernia prunastri (L.) Ach. 

Populus tremula L. Lecanora hadenii (Ach.) Ach. 

Quercus robur L. Cladonia sp. 

Tilia cordata Mill. Parmelia sulcata Taylor., Physcia tenella (Scop.) DC. 

 

 Виявлені лишайники належать до 2 порядків 5 родин 7 родів 

підкласу Lecanoromycetidae класу Ascomycetes відділу Ascomycota (згідно 

системи аскоміцетів, представленій у 9-му виданні «Ainsworth & Bisby’s 

Dictionary of the Fungi» [7]). У таксономічному спектрі епіфітних 

лишайників дослідженої території домінують види з порядку Lecanorales – 

8 видів із 7 родів 4 родин. Лише єдиним видом (Xanthoria parietina (L.) Th. 

Fr.) представлений порядок Teloschistales. Серед родин найчисельнішою 

за кількістю видів є Physciaceae, представлена трьома видами. По два види 

нараховують Lecanoraceae та Parmeliaceae. Інші родини представлені 

одним видом кожна. Серед виявлених нами лишайників переважають 
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види двох родів: Lecanora Ach. та Physcia (Schreb.) Michx. – нараховують 

по два види кожен. Решта родів репрезентована одним видом кожен. 

Епіфітні види лишайників виявлено на корі стовбурів та гілок Betula 

pendula Roth, Fraxinus excelsior L., Pinus sylvestris L., Populus tremula L., 

Quercus robur L. та Tilia cordata Mill. (табл.). Найбільшу кількість видів 

лишайників зареєстровано на стовбурах та гілках Fraxinus excelsior (4 

види), серед яких часто траплялися Lecanora sambuci (Pers.) Nyl., Physcia 

adsendens (Fr.) H. Oliver та Xanthoria parietina. Дещо менше видів 

виявлено на Tilia cordata та Betula pendula (по 2 види). На інших деревних 

субстратах лишайники представлені поодинокими знахідками. 

Нижче наводимо анотований список видів епіфітних лишайників, 

виявле-них в м. Суми та його околицях. Обсяг таксонів наводиться за 

системою, прий-нятою у 9-му виданні «Ainsworth & Bisby’s Dictionary of 

the Fungi» [7]. Назви видів лишайників та скорочення авторів видів 

подаються за зведенням «The second checklist of lichen forming, 

lichenicolous and allied fungi of Ukraine» [8]. Назви родів та видів у межах 

роду в списку подано в алфавітному порядку. Список містить відомості 

про види рослин-субстратів, назви яких подані відповідно до довідника 

«Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist» [9]. 

ASCOMYCOTA 

ASCOMYCETES 

LECANOROMYCETIDAE 

LECANORALES 

 Cladoniaceae Zenker 

Cladonia P. Browne 

Cladonia sp.  

На стовбурі Quercus robur L. – м. Суми, урочище Баранівка, 

сосновий ліс, 18.06.2007. На стовбурі Betula pendula Roth – с. Нижнє 

Піщане, Нижнєпіщанське л-во, березовий ліс, 29.09.2007.  

Lecanoraceae Körb 

Lecanora Ach. 
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Lecanora hadenii (Ach.) Ach. 

На стовбурі Populus tremula L. – м. Суми, околиці ВО «Хімпром», 

лісопосадка, 30.05.2007. 

Lecanora sambuci (Pers.) Nyl. 

На стовбурі Fraxinus excelsior L. – м. Суми, околиці СумДПУ, 

лісопосадка, 10.03.2007. 

 Parmeliaceae Zenker 

Evernia Ach. 

Evernia prunastri (L.) Ach. 

На стовбурі Pinus sylvestris L. – м. Суми, урочище Баранівка, 

сосновий ліс,  18.06.2007. 

Parmelia Ach. 

Parmelia sulcata Taylor. 

На стовбурі Tilia cordata Mill. – м. Суми, околиці СумДПУ, 

лісопосадка, 10.03.2007. На стовбурі Betula pendula Roth – с. Нижнє 

Піщане, Нижнєпіщанське л-во, березовий ліс, 29.09.2007. 

 Physciaceae Zahlbr.  

Physcia (Schreb.) Michx. 

Physcia adsendens (Fr.) H. Oliver 

На стовбурі Fraxinus excelsior L. – м. Суми, околиці СумДПУ, 

лісопосадка, 10.03.2007. 

Physcia tenella (Scop.) DC. 

На стовбурі Tilia cordata Mill. – м. Суми, околиці СумДПУ, 

лісопосадка, 10.03.2007. 

Physconia Poelt 

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon 

На стовбурі Fraxinus excelsior L. – м. Суми, околиці СумДПУ, 

лісопосадка, 10.03.2007. 

TELOSCHISTALES 

Teloschistaceae Zahlbr.  

Xanthoria (Fr.)  Th. Fr. 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 

На стовбурі Fraxinus excelsior L. – м. Суми, околиці СумДПУ, 

лісопосадка, 10.03.07. 
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ЛІКАРСЬКИЙ ГРИБ GANODERMA LUCIDUM (CURT.: FR.) P. 

KARST. – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Любченко Д.С., Голубцова Ю.І. 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

 

Перед людством стоять такі гострі проблеми, як нестача продуктів 

харчування, забруднення оточуючого середовища та погіршення здоров’я 

людей, у вирішенні яких може зробити внесок культивування їстівних та 

лікарських грибів. На думку відомих у світі спеціалістів-мікологів ХХІ 

століття, буде ознаменоване «незеленою революцією» внаслідок розвитку 

виробництва їстівних грибів та продуктів із них [3]. Крім того, вищі 

базидіальні гриби є практично невичерпним джерелом нових 

фармакологічних препаратів. Уже сьогодні фунготерапію (лікування 

хвороб за допомогою грибів та препаратів із них) називають наукою 

третього тисячоліття [4,6], яка розкриває широку гаму лікувальних 

можливостей багатьох представників грибного царства. Одним із таких 
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перспективних лікарських грибів є трутовик лакований (Ganoderma 

lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst.). 

Ganoderma lucidum у природних умовах трапляється в усьому світі, 

особливо в лісах помірного та теплого кліматичних поясів. Поселяється 

гриб на стовбурах ослаблених та відмираючих дерев, а також на пеньках 

поблизу поверхні ґрунту або на покритих землею коренях. Він росте на 

деревині твердих (дубі, букові, грабі) і м’яких (тополі, березі) листяних 

порід дерев, розвивається також на плодових (слива) і хвойних (сосна, 

ялина) деревах. Лікарські властивості Ganoderma lucidum уже здавна були 

відомі багатьом народам Європи та Азії [4, 5]. Ще й сьогодні в народній 

медицині використовують свіжі або сухі, подрібнені гриби, які заварюють, 

настоюють, відфільтровують і п’ють як чай. Препарати з плодових тіл, 

спор і міцелію трутовика лакованого тонізують нервову систему, роботу 

печінки, нирок, виявляють імуностимулюючі, антиоксидантні й 

антистресові властивості, допомагають під час лікування хронічного 

бронхіту, артритів, діабету, вірусних захворювань, полегшують стан 

хворих після хіміотерапії раку. 

Сьогодні у світі у промислових масштабах з Ganoderma lucidum 

виготовляються різноманітні лікарські препарати та біологічні добавки. 

Так, подрібнені в порошок плодові тіла гриба в пакетиках для 

заварювання чаю або в капсулах виробляються багатьма фірмами Китаю, 

Таїланду, Японії, США, Росії тощо [4]. Лікувально-профілактичні 

препарати з цього гриба, який уже давно навчилися культивувати з 

допомогою різних методів, виготовляють також на основі спиртових і 

водно-спиртових екстрактів з нього. 

Незважаючи на стрімкий розвиток індустрії грибівництва в Україні, 

технологія вирощування лікарських грибів ще сильно відстає від 

зазаначених країн. Серед великої кількості видів грибів з відомими 
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лікарськими властивостями мікологами України створені технології 

культивування, розроблена та затверджена документація, необхідна для 

виробництва та реалізації, лише для незначнї кількості видів, зокрема для 

Lentinus edodes (Berk.) Sing. Важливим фактом розвитку грибівництва в 

нашій країні є наявність Національної Колекції культур шапинкових 

грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, в якій 

підтримуються культури багатьох видів їстівних грибів, а також більше 

100 видів грибів з відомими лікарськими властивостями [3].  

Останніми рокми в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного роки лише 

розпочаті дослідження лікарських властивостей видів роду Ganoderma Fr. 

з метою розробки наукових основ їх промислового культивування. 

Першим етапом подібних досліджень є створення вітчизняних штамів цих 

грибів. Проте, за даними Каталогу культур Колекції шапинкових грибів 

(ІВК) [1], до сьогодні там зберігалося лише 10 штамів Ganoderma lucidum, 

тоді як цей вид є досить поширеним у нашій країні, а, отже, є можливість 

одержання нових вітчизняних штамів. Зокрема, згідно «Визначника грибів 

України» [2] Ganoderma lucidum відома з території Карпат, Західного 

Полісся, Ростоцько-Опільських лісів, Західного, Правобережного, 

Донецького та Кримського Лісостепу, Гірського Криму. Проте, на нашу 

думку, гриб може мати значно ширший ареал. Зокрема, в останні роки він 

став відомим з території Лівобережного Лісостепу (Сумська область). 

Цілком імовірним є його знаходження у Центральному та Лівобережному 

Поліссі. Отже, для розвитку та розробки в Україні технології вирощування 

Ganoderma lucidum необхідне є детальне мікологічне обстеження 

території України, перевірка відомих та знаходження нових місць 

зростання виду та подальше виділення їх у чисту культуру. Лише достатня 

кількість штамів може дати необхідний матеріал для відбору більш 
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перспективних для культивування та виробництва лікарських препаратів 

штамів.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бухало А.С., Митропольська Н.Ю., Михайлова О.Б. Каталог культур Колекції 

шапинкових грибів (ІВК). – К.: НВФ Славутич дельфін, 2005. – 36 с. 

2. Зерова М.Я., Радзієвський Г.Г., Шевченко С.В. Визначник грибів України. –К.: Наук. 

думка, 1972. – Т. 5. Базидіоміцети. Кн. 1. Екзобазидіальні, Афілофоральні, Кантарелальні. 

– 240 с. 

3. Культивирование съедобных и лекарственных грибов / А.С. Бухало, Н.А. Бисько, Э.Ф. 

Соломко и др.; Под ред. А.С. Бухало. – К.: Чернобыльинтеринформ, 2004. – 128 с. 

4. Филиппова И.А. Популярная фунготерапия: лечение лекарственными грибами. – СПб.: 

Изд-во «Диля», 2006. – 128 с. 

5. Dudka I.A. Edible and poisonous mushrooms and wood-destroying fungi in the folk medicine of 

the eastern Slavs // The toxic mushrooms, including the hallucinogenic mushrooms growing in 

the Polish territory and Bordering countries: Proceeding I Seminarium nt. (Kazimier Dolny, 17–

18.06.2004). – Skierniewice, 2006. – P. 15–20. 

6. Wasser S.P., Weis A. Medicinal properties of substances occurring in high Basidiomycetes 

mushrooms: current perspectives (review) //International Journal of Medicinal Mushrooms. – 

1999. – Vol. 1. – №1. – P. 31–62. 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ LOLIUM PERENNE ДЛЯ СТВОРЕННЯ  

ГАЗОННОГО ПОКРИВУ 

Сурган В.П.  

Сумський національний аграрний університет 

 

У квітні 2007 року на території СНАУ була закладена дослідна 

ділянка площею 60 м
2 

з метою вивчення біологічних та екологічних 

особливостей газонних трав. У перший рік були посіяні п’ять видів 

Festuca ovina, Festuca rubra, Poa pratensis, Lolium perenne та Agrostis alba. 

Для експерименту на ділянках площею по 2 м
2
 висівали трави з різними 

нормами 40, 30 і 20 г/м
2 

. Посів зроблений у вологий, добре підготовлений 
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ґрунт 27 квітня 2007 року. Масові сходи з’явились у  Lolium perenne 9 

травня, у Festuca rubra – 15 травня та у Agrostis alba – 16 травня. Festuca 

ovina і Poa pratensis сходів не дали. Занадто спекотна погода без 

додаткового поливу призвела до загибелі Festuca rubra та Agrostis alba в 

середині червня у фазі другого листка. Lolium perenne зарекомендував 

себе як стійкий до високих температурних показників. 

Райграс пасовищний (Lolium perenne L.) – це багаторічний, низовий, 

розріджено-кущовий злак. Швидкорослий, через 1 – 1,5 місяці утворює 

газон [1]. Початок кущіння рослин спостерігали 8 червня 2007 року. 

Станом на 15 липня 2007 року висота вегетативних пагонів у 80% рослин 

Lolium perenne складала 24 – 25 см, у 18% рослин – 10 – 14 см, у інших 

цей показник був нижче 10 см. На 30 липня 2007 року висота 

вегетативних пагонів у понад 80% рослин Lolium perenne становила від 30 

до 32 см. Колір листків зверху темно-зелений, знизу яскраво-зелений. 

Коренева система міцна, мичкувата, глибоко проникає в ґрунт, утворює 

дернину середньої витривалості. Найвища декоративність на ділянках з 

нормою висіву 40 г/м
2 
, але ділянка з нормою 30 г/м

2  
також мала ще високі 

декоративні якості. 

У лабораторних умовах у травні насіння Lolium perenne 

пророщувались при кімнатній температурі в чашках Петрі на 

фільтрувальному папері. У результаті схожість становила 90%, а енергія 

пророщування 72%. 

За літературними даними, райграс пасовищний після скошування 

відростає швидко, рівномірно, зберігає декоративність до глибокої осені. 

Також витримує помірне витоптування. Але цей вид чутливий до зимових 

морозів і пізніх весняних заморозків, іноді повністю вимерзає [2]. Досліди 

щодо впливу цього фактора будуть проводитися наступного року. 

Тривалість життя райграсу пасовищного в травостої близько 5 років. Це 
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дає змогу використовувати Lolium perenne у звичайних садово-паркових 

та лучних газонах. З метою створення високоякісного газону партерного 

типу потрібно використовувати суміш трав з різною стійкістю до 

несприятливих факторів та зі змішаним типом кущіння й утворення густої 

дернини [3]. 
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„ЧЕРВОНОКНИЖНІ” ВИДИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН 

ПРОЕКТОВАНОГО НПП „ШОСТКИНСЬКИЙ” 

Пищик О.В., Книш М.П. 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

 

 Територія проектованого Шосткинського національного природного 

парку знаходиться в Шосткинському районі Сумської області. Вона 

охоплює долину Десни та її лівих приток. Парк планується створити на 

площі 23 тис. га [1]. Природоохоронна цінність проектованого НПП 

обумовлена насамперед його географічним положенням і природними 

умовами. Тут подані лісові, лучні та водноболотні біотопи. У 

зоогеографічному відношенні регіон, що розглядається, належить до 

підділянки Східного (Чернігівського і Новгород-Сіверського) Полісся, 

ділянки Східноєвропейського мішаного лісу Східноєвропейської округи 

району мішаного, листяного лісу та лісостепу Бореальної Європейсько-

Сибірської підобласті [17]. Величезний вплив на склад і розподіл 

фауністичних елементів має потужна річкова система Десни з її водними 
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та долинними інтразональними біотопами. Завдяки цьому особливості 

фауни всього регіону значною мірою обумовлені екотонним 

розташуванням. Особливої цінності даній території надає низка 

реліктових, рідкісних та зникаючих видів тварин. 

З метою збору та узагальнення даних про види хребетних тварин 

території проектованого НПП „Шосткинський‖, які включені до Червоної 

книги України [16], здійснено аналіз джерел літератури, особистих 

повідомлень натуралістів-аматорів, екоінспекторів, працівників 

мисливського та лісового господарств. Власні польові дослідження 

проводилися протягом 1987–2007 рр. За результатами досліджень 

установлено, що в межах проектованого НПП трапляються не менш 30 

видів хребетних тварин (круглороті – 1, риби – 2, плазуни – 1, птахи – 21, 

ссавці – 5), які занесені до Червоної книги України. Нижче подається їх 

короткий огляд. 

Мінога українська (Eudontomyzon mariae). У невеликій кількості 

трапляється в притоках і протоках Десни (Івотка, Шостка, Віть) на 

ділянках із чистою водою та мулисто-піщаним дном. 

Стерлядь (Acipenser ruthenus). За повідомленнями місцевих 

рибалок, цей вид зустрічається в Десні, зрідка потрапляє в сітки 

браконьєрів. 

Марена дніпровська (Barbus barbus borysthenicus). Дуже рідкісний 

вид. Передбачається мешкання в Десні в межах НПП. 

Мідянка (Coronella austriaca). Існують нечіткі повідомлення 

натуралістів про окремі зустрічі цього виду в урочищах Великий бір та 

Мілютин ліс. 

Лелека чорний (Ciconia nigra). Рідкісний на гніздуванні в регіоні і в 

межах НПП. У 1983 р. в острівному лісі між селами Івот і Каліївка 

знайдене гніздо, але після розчистки лісу в 1984–1985 рр. птахи його 
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покинули [11]. У 2001 р. 2 пари лелек гніздилися у вільшняках по долині 

р. Івотки між селами Івот і Коротченкове [14]. 

Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis). Рідкісний мігрант. 

Відомі всього 2 зустрічі: у грудні 1986 р. 4 казарки на полі поблизу 

селища Вороніж; 31.03.1996 р. – у заплаві Десни. Дві особини були 

здобуті браконьєрами [12]. 

Чернь білоока (Aythia nyroca). Дуже рідкісний гніздовий вид 

заплави Десни. Відомі знахідки двох гнізд із кладками на зарослих 

старицях поблизу с. Коротченкове – 19.05.1975 і 20.05.1985 р. [3]. 

Скопа (Pandion haliaetus). Нечисленний мігруючий вид долини 

Десни. В багатому на рибу гирлі Івотки птахи інколи затримуються [3]. 

Поблизу с. Бирине Новгород-Сіверського району, тобто неподалік 

північної межі НПП, у 2002 р. знайдено гніздо з кладкою [14]. 

Лунь польовий (Circus cyaneus). Спорадично поширений гніздовий 

вид. Відомі знахідки гнізд поблизу с. Ображіївки, смт. Вороніж та 

м. Шостки [4]. Гніздування 2 пар лунів зареєстровано в 2003 р. на 

порослій кропивою ділянці поблизу с. Івот [14]. 

Лунь степовий (Circus macrourus). Дуже рідкісний вид. За 

півстоліття знайдено 2 гнізда: 12.05.1978 р. – на покинутому полі в 

околицях с. Івот та 17.06.1988 р. – поблизу с. Антонівка Ямпільського 

району, що на межі з НПП [4]. 

Змієїд (Circaetus gallicus). Відомі окремі випадки гніздування, у 

тому числі поблизу сіл Собичеве (1986–1992 рр.) і Лушники (1990–1992 

рр.) [3; 5; 4; 9]. Пара змієїдів спостерігалася 3.08.2001 р. у лісистій заплаві 

між селами Івот і Антонівка [14]. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Дуже рідкісний вид, хоча в 

1960–і рр. зустрічався частіше. Гніздиться в суборах на соснах: 1961 р. – 

поблизу сіл Макове і Собич, 1987 р. – біля с.Лушники [4, 7]. 
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Підорлик великий (Aquila clanga). Рідкісний гніздовий вид регіону. 

Селиться переважно у високостовбурних вільшняках. Гніздо з 2 

пташенятами знайдене 21.06.1961 р. поблизу с. Макове, ще одне гніздо – в 

1997 р. за 4 км від с. Коротченкове [3; 4]. За нашими спостереженнями 

[14], це гніздо існувало до 2000 р., коли гніздове дерево було зрубане. За 

цими ж даними, у 2003 р. підорлики загніздились тут же у вільховому лісі, 

але кладку яєць видрав хтось із шосткинських колекціонерів-браконьєрів. 

Ми спостерігали великого підорлика 14.05.2004 р. у заказнику „Діброва‖ 

[14]. 

Підорлик малий (Aquila pomarinа). Став гніздовим видом 

Сумського Полісся в 1970–і рр. У 1976 р. гніздо було знайдене в околицях 

с. Бензики. У 1997 р. у долині Івотки поблизу с. Коротченкове помічено 2 

пари на 1 км маршруту [3; 4]. Саме тут у 2000–2003 рр. існувало гніздо 

цього виду, але яйця постійно забиралися колекціонерами-браконьєрами 

[14]. 

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Дуже рідко зустрічається на 

прольотах. Можливе гніздування: у середині серпня 1986 р. дорослий і 2 

молодих орлани спостерігалися в околицях с. Тиманівки [10]. 

Сокіл-сапсан (Falco peregrinus). Ще в 1960–і рр. гніздився в 

придеснянських лісах між селами Тиманівка і Пирогівка [4; 7]. Нині зрідка 

трапляється на прольотах: 30.08.2001 р. сапсан спостерігався в заплаві 

Івотки і Десни південніше с. Коротченкове [14]. 

Журавель сірий (Grus grus). Звичайний на прольотах і дуже 

рідкісний на гніздуванні. Кладка з 2 яєць знайдена 16.05.1960 р. у 

заболоченому вільшняку поблизу с.Тиманівка [7]. Можливе гніздування в 

інших пунктах НПП. 

Дрохва (Otis tarda). За відомими даними [3; 4; 6; 13], дрохви 

найчастіше селяться серед полів озимини, конюшини, картоплі і на 
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перелогах між селами Івот, Свірж і Коротченкове. Кладки з 2 яйцями 

знайдені 13.05.1974 р. у 4-х км від с. Івот і 6.05.1982 р. у 5 км від 

с. Тиманівка. За повідомленнями жителів с. Коротченкове, поблизу села 

дрохви по 3-4 особини трапляються щовесни. На початку жовтня 2002 р. 

тут бачили велику, до 70 голів,  перелітну зграю (особисте повідомлення 

М.Л. Андрусенка). Ми спостерігали одинака 22.09.2003 р., а 3–7.08.2004 р. 

двох дрохв бачили в полі поблизу с. Вовни (повідомлення студентки О.М. 

Осипенко) [14]. Слід відзначити, що цей невеликий осередок гніздування 

дрохви – релікта первісного степу – найпівнічніший в Україні й дуже 

віддалений від основної частини ареалу (південь України і Крим). 

Відповідно одним із першочергових завдань новоствореного НПП 

повинно стати збереження й збільшення популяції цього виду. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Дуже рідкісний мешканець 

піщаних кос Десни. Окремі пари цього виду зустрічалися 25.06.1990 р. 

південніше с. Коротченкове і 14.05.2003 р. на околиці с. Пирогівки [14]. 

Коловодник ставковий (Tringa stagnatilis). Зрідка гніздиться разом 

з іншими куликами на луках у деснянській заплаві [4; 14]. Рештки 

з'їденого лунем очеретяним коловодника ми знайшли 25.06.1990 р. 

поблизу гирла Івотки [14]. 

Великий кроншнеп (Numenius arquata). У невеликій кількості 

зустрічається під час сезонних міграцій, частіше в літньо-осінній період 

[10]. Зграйку з 5 кроншнепів ми зустріли 2.08.2001 р. поблизу гирла 

Івотки. 

Пугач (Bubo bubo). Єдиний для Північно-Східної України випадок 

гніздування пугача зафіксований 29.03.1991 р.: гніздо з 2 яйцями знайдене 

на ділянці високостовбурного субору поблизу с. Каліївка [15]. 

Волохатий сич (Aegolius funereus). За даними літератури [2; 4; 6] та 

власними спостереженнями, цей сич є досить звичайним гніздовим видом 
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зрілих лісів НПП. Виводок із 7 оперених пташенят ми спостерігали 

13.05.2004 р. поблизу м. Шостки [14]. Для волохатого сича – рідкісного 

представника тайгової орнітофауни – лісові масиви НПП є південною 

межею гніздового ареалу. 

Сорокопуд сірий (Lanius exubitor). У незначній кількості щороку 

зимує, тримається переважно в заплавах річок. За особистим 

повідомленням В.Т. Афанасьєва, 2 гнізда цього виду були знайдені в 

1960–1980-і рр. біля сіл Макове і Лушники. 

Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola). Дуже рідкісний 

гніздовий вид заплави Десни і, можливо, її притоків. За багато років 

знайдено всього 2 гнізда: 4.06.1971 р. поблизу с. Лушники і 10.06.1976 р. 

поблизу с. Собич [11, 6]. Окрім території НПП цей вид на Сумщині ніде 

не зустрічається. 

Заєць білий (Lepus timidus). Відомі окремі зустрічі в околицях сіл 

Калівка і Дібровка (особисті повідомлення М.В. Олійника і 

В.М. Малишка). Заєць білий знаходиться тут на південній межі свого 

ареалу. 

Тушканчик великий (Allactaga jaculus). Дуже рідкісний вид. Єдине 

відоме невелике поселення тушканчиків існує на ділянці напівоголених 

пісків серед заплавного лугу-пасовища в урочищі Долматов південніше 

с. Коротченкове. Тут 22.09.2003 р. ми бачили сліди звірків і кілька нірок. 

Горностай (Mustela erminea). Нечисленний вид. Мешкає в заплавах 

річок, поблизу боліт, на узліссях. Ми спостерігали горностая 16.05.2005 р. 

у заплаві р. Шостки. 

Борсук Meles meles. Нечисленний вид, до того ж дуже потерпає від 

браконьєрства. За повідомленням лісників, в урочищі Великий бір 

борсуків значно поменшало. В урочищі Дубки, що поблизу гирла Івотки, у 
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2001 р. ми знайшли розкопану нору босука, а в деяких жителів 

с. Коротченкове бачили шкури цього звіра. 

Видра річкова (Lutra lutra). Нечисленний вид. Зустрічається в 

долині Десни та її приток. 

Безперечно, що подальше систематичне вивчення фауни даної 

території дасть багато нових знахідок і значно поповнить список видів, у 

тому числі „червонокнижних‖. А новостворений природний парк 

забезпечить їх надійну охорону, набуде важливого значення для 

збереження унікальних фауністичних комплексів південної частини 

Новгород-Сіверського Полісся та заплави середньої течії Десни. 
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ЗНАХІДКИ РЕШТОК ФАУНИ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ТА 

ГОЛОЦЕНОВОГО ВІКУ НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОПІЛЬСЬКОГО 

РАЙОНУ 

Ковальчук О.М. 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства біологічні знання 

набувають особливої ваги. Не є винятком і палеонтологія. Розкриваючи 

принципи еволюції органічного світу, можна певною мірою 

спрогнозувати відповідні тенденції майбутнього розвитку існуючих груп 

живих організмів. Свої дослідження ми проводили в межах Білопільського 

району Сумської області. Ця територія у палеонтологічному відношенні є 

досить цікавою: на цих теренах поширені відклади як плейстоценової, так 

і голоценової епох. У породах цього віку зустрічаються численні рештки 
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викопної біоти: представники типів Mollusca і Chordata (класи Mammalia 

та Aves). 

Вивчення четвертинних відкладів засвідчило, що у плейстоцені вся 

територія Сумської області була вкрита різнотравними лучними степами. 

Отже, 14–16 тисяч років тому на теренах Білопільського району і всієї 

Сумщини були різко виражені континентальні кліматичні умови: холодна 

малосніжна зима, досить прохолодне літо [2].  

У цих умовах існував цілий комплекс так званої ―мамонтової‖ 

фауни: мамонти (Mamuttus primigenius), шерстисті носороги (Coelodonta 

antiquitatis), великорогі олені (Megaloceros giganteus), тури (Bos 

primigenius) та інші. 

Зокрема у торф’яному шарі поблизу с. Нові Вирки Білопільського 

району під час будівництва ферми було знайдено останки самиці мамонта, 

а неподалік від с. Горобівки під час вирізки торфу виявлено велику 

кількість рогів оленя [9]. Крім того, у с. Валіївка також знайдено окремі 

фрагменти скелета мамонта [6]. 

Досить часто разом із кістками викопних тварин плейстоцену 

знаходять знаряддя праці людини. Інколи саме кістки крупних ссавців 

слугували матеріалом для подібних інструментів. Так, на околиці с. 

Дудченки (Білопільський район) було знайдено кістяну мотику та 

знаряддя праці з кісток мамонта [7]. 

Усі вищенаведені факти переконливо свідчать про те, що в 

плейстоцені на теренах Білопільщини зустрічалися мамонти, олені та інші 

крупні ссавці. Можливо, це не було їхнім постійним місцем існування, 

однак тут могли проходити шляхи їхньої міграції. У зв’язку з рухом 

льодових мас зі Скандинавії і Карелії частина травоїдних ссавців 

мігрувала на території, де можна було знайти їжу – степову і тундрову 
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рослинність. За ними рухалися хижі тварини і людина, для якої вони були 

об’єктом полювання. 

Наступна, голоценова, епоха розпочалася кілька тисяч років (відразу 

з настанням міжльодовиків’я) й триває досі. У зв’язку з глобальною 

зміною геокліматичних умов на початку голоцену спостерігалося 

порівняно швидке вимирання комплексу мамонтової фауни, яка не 

адаптувалася до нових умов. 

З таненням масивного льодовика відбулося скорочення ареалів таких 

тварин, як північні олені, вівцебики, песці, а з птахів – білі сови та білі 

куріпки [4]. Але слід зважати на те, що останнє (Дніпровське) зледеніння 

охопило лише половину території Сумської області. Це суттєво вплинуло і 

на склад біоти раннього голоцену. У різний час на теренах Сумщини було 

знайдено численні рештки фауни цього віку: шляхетний олень, лось, 

козуля, дикий кабан, кінь, бобер, степовий бабак тощо. 

У 2006–2007 рр. у заплаві р. Криги в межах м. Білопілля мною було 

виявлено деякий остеологічний матеріал, а саме: зуби, фрагменти черепів, 

ребер, хребців і кінцівок, що належали різним ссавцям. Використовуючи 

дані тафономії, було встановлено, що частина кісткових фрагментів 

належить тваринам раннього голоцену, а інші – середньоголоценовим 

ссавцям [1]. 

З’ясовано, що ці рештки належать таким видам: Sus scrofа, Equus 

caballus, Cervus sp.(?), представник Carnivora (можливо, Mustela sp.) [3].  

У кількісному відношенні: 

 Sus scrofa L. – фрагмент лицьової частини черепа, 2 фрагменти 

лопаток, 3 зуби, окремі кісткові фрагменти (кістки кінцівок (5), 3 кулястих 

суглоби, хребець, частина ребра тощо). 

 Equus caballus – 4 зуби, фрагмент гомілкової кістки (?). 

 Cervus sp.(?). – зуб. 
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 Mustela sp. – уламок верхньощелепної кістки. 

Не завжди знайдені рештки можна визначити точно. Це пов’язане з 

кількома факторами: 1) погана збереженість; 2) роздрібненість (фрагменти 

кісток невідомого походження). Це суттєво ускладнює дослідження 

викопних решток. До цього часу залишається 8 кісткових фрагментів, за 

якими тварину можна визначити лише до родини. 

Крім знахідок у заплаві р. Криги було здійснено дослідження 

окремих зон у межах міста. Так, у вторинній заплаві Криги виявлено 

кісткові фрагменти і окремі кістки свійської худоби, кабана і козулі 

(Сapreolus sp.). Разом з ними знайдено численні фрагменти керамічного 

посуду ХVII–XVIII ст., що дає змогу датувати рештки організмів як 

пізньоголоценові (200-300 років). На місці знаходження кісток, 

найімовірніше, була господарська яма. 

На одній із міських садиб у товщі голоценових порід було знайдено 

череп коня (Equus caballus), фрагменти шийних хребців і лопатки. 

Цікавими палеонтологічно є також супутні знахідки кісток диких і 

свійських тварин під час археологічних розкопок колишнього городища 

Вир [5; 8]: скелет дикого кабана (Sus scrofa), кістки коней тощо. На основі 

цих та деяких інших знахідок можна зробити висновок, що господарська 

діяльність людини як у добу Київської Русі, так і дещо пізніше була 

досить відчутною, а кістки диких тварин переконливо свідчать про 

широкий розвиток полювання. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФАУНЕ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

БАССЕЙНА р. ПСЕЛ 

Вертель В.В. 

Сумской областной институт последипломного педагогического 

образования 

 

В статье представлены некоторые результаты исследования фауны и 

верхнемеловых пород в естественных обнажениях и карьерах на 

территории восточной части Сумской области – в бассейне р. Псел. Было 

выявлено 67 ископаемых форм макрофауны, в том числе впервые 

обнаружен ряд форм: Porifera – 1, Mollusca – 7, Brachyopoda – 5, 

Echinodermata – 1. 

Изучение верхнемеловых отложений Сумской области начинается с 

1789 г. С этого момента происходит еще не детальное, но уже 

систематическое изучение ископаемых и вмещающих их пород [2]. В 

последнее время в связи с бурным развитием палеонтологической науки 

возникает вопрос о пересмотре устаревших данных и их коррекции. Не 

менее актуальным является вопрос о систематическом положении, 

распространении и численности конкретных ископаемых форм. 
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Целью нашего исследования было изучение макрофауны 

верхнемеловых отложений бассейна р. Псел, которая обнаружена в 

естественных и искусственных обнажениях – карьерах. Задачи 

исследования: 1) изучение разрезов верхнего мела; 2) сбор 

палеонтологического материала; 3) палеонтологическое описание 

ископаемых остатков; 4) изучение тафономии (условий захоронения) 

фауны; 5) выяснение палеоэкологических особенностей позднемеловой 

макрофауны. 

Данная территория расположена на западных отрогах 

Среднерусской возвышенности и представляет собой типичную речную 

долину – с высокими и крутыми правыми берегами и пологими левыми. 

Находится она на борту Днепровско-Донецкой впадины и является частью 

13 (Сумского) листа 21 ряда 3-верстной геологической съемки [5].  

Сбор фауны проводился в наиболее мощных разрезах, а также в тех 

местах, где меловые породы имеют вид шурфов и осыпей, – вблизи сел 

Великая Чернетчина, Ольшанка, Зеленый Гай, Груновка, Великая Рыбица, 

Мирополье, но особенно у с. Бариловка и с. Могрица (в пределах 

Могрицкого ландшафтного заказника). Разрезы были детально описаны и 

сфотографированы. Было проведено около ста часов полевых работ за 

период с 2002 по 2007 год. 

При сборе и обработке палеонтологического материала были 

использованы стандартные методики. Палеонтологическое описание 

осуществлялось по методике И.А. Коробкова [1]. Использовалась и другая 

специальная литература, а именно: Атлас верхнемеловой фауны Донбасса, 

Атлас верхнемеловой фауны Северного Кавказа и Крыма, а также статьи и 

авторефераты диссертаций [4, 6]. 

В общей сложности было собрано свыше 3000 единиц фактического 

материала. Было выявлено 67 ископаемых форм макрофауны, 
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принадлежащих к 55 родам 28 семейств. Из них 8 форм определены до 

―sp.‖, 5 форм – под знаком ―ex gr.‖, а 2 формы определены как ―cf.‖. Эти 

сборы включают следующие типы: Porifera, Coelenterata, Vermes, 

Brachyopoda, Mollusca, Briozoa, Arthropoda, Echinodermata, Chordata.  

Новыми для данной территории стали следующие формы: Porifera: 

Ventriculites sp. indent.; Mollusca: Lima granulata, Lopha falcate, Arca sp., 

Chlamys (Merlinia) triformis Sobet., Chlamys (Microchlamys) acuteplicata, 

Turritella cf. мultiplicata; Brachyopoda: Concynithyris ex gr. magna, 

Terebratulina ex gr. chrisobis, Terebratella sp., Crania sp., Cyclotyris sp. 

Такие группы организмов, как криноидеи, губки рода Ventriculites, 

аммониты рода Baculites были обнаружены на данной территории 

впервые. 

Обзор фаунистических особенностей белого писчего мела из 

различных точек бассейна р. Псел мы можем заключить следующим 

образом.  

Карбонатные фораминиферово-кокколитовые илы, в дальнейшем 

преобразовавшиеся в белый писчий мел, осаждались и накоплялись в 

неодинаковых условиях: на разных глубинах, при неодинаковом 

гидродинамическом режиме. Последний фактор в значительной мере 

определял и видоизменял консистенцию илистого дна, от которой очень 

сильно зависел состав бентоса. Во всех рассмотренных случаях писчий 

мел формировался в морских водоемах с нормальным солевым режимом. 

Разнообразие всех прочих упомянутых факторов отразилось на 

особенностях фаунистических комплексов. 

Суммируя накопленные сведения, приходим к следующим выводам: 

1. Систематический состав фауны маастрихтского мела очень 

разнообразен. Основу животного населения составляли многочисленные 

белемниты и двустворчатые моллюски, брахиоподы. Довольно обычны 
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одиночные кораллы, мшанки, усоногие ракообразные, морские ежи, 

черви-трубкожилы, гастроподы, рыбы, аммониты, редки – губки и 

криноидеи. Наиболее разнообразны по родовому и видовому составу 

двустворчатые моллюски.  

 2. Экологический состав фауны включает две основные группы: 

нектон (белемниты и небольшое количество рыб) и сидячий бентос 

(большая часть двустворчатых моллюсков, брахиоподы, одиночные корал-

лы, мшанки, усоногие раки, черви-трубкожилы). К блуждающему и 

отчасти роющемуся бентосу относятся малочисленные морские ежи и 

гастроподы. В группе сидячего бентоса можно различить организмы, 

прикреплявшиеся биссусом и отчасти по временам плававшие (хламисы, 

лимы, лиматулы, а также окситомы), свободно лежавшие на дне (нейтеи, 

грифеи, некоторые лофы), цементно-прикреплявшиеся (лиостреи, 

амфидонты, другие лофы, спондилусы, а также черви-трубкожилы и 

одиночные кораллы), а также закреплявшиеся на дне мускулистой ножкой 

брахиоподы. 

3. Результаты палеоэкологического анализа фауны позволяют 

сделать вывод о тепловодности верхнемеловой морской акватории, 

существовавшей в условиях переменно влажного субтропического 

климата [4].  

Итак, полученные результаты пополнили и уточнили данные об 

условиях осадкообразования и существования бентических организмов в 

позднемеловое время, что будет способствовать повышению качества 

обобщений материалов детальных палеогеографических реконструкций. 
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ПОШИРЕНІСТЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Павлова Т.С. 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

 

Цукровий діабет (ЦД) – одне із найпоширеніших хронічних 

захворювань з неухильною тенденцією до збільшення кількості хворих. За 

визначенням ВООЗ цукровий діабет – „неінфекційна епідемія XXI ст.‖. 

Генеральна Асамблея ООН 20.12.2006 р., визнаючи загрозу, яку становить 

для людства епідемія цукрового діабету, ухвалила Резолюцію про цукровий 

діабет. В економічно розвинутих країнах світу на цукровий діабет хворіє 4-

6% людей. В Україні станом на 1.01.2007 р. більше 1 048 375 хворих (понад 

2% населення), що становить 2242,6 випадків на 100 тис. населення, у тому 

числі близько 8 тис. дітей до 18 років, причому на одного хворого з 

виявленим цукровим діабетом припадає 3-4 хворих з недіагностованою 

хворобою. Невпинно збільшується кількість хворих серед дітей з ожирінням. 

Річний приріст показників поширеності ЦД в Україні у 2006 р. сягнув 4,1%. 

Захворюваність населення України на ЦД зросла з 115,6 випадків на 100 тис. 

населення у 1993 р. до 228,1 у 2006 р. При цьому кількість хворих 

збільшується переважно за рахунок ЦД 2 типу [1]. 
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Для України, як і для інших країн світу, цукровий діабет є не тільки 

медичною, але й соціальною проблемою. Це пов'язано з подальшим 

зростанням захворюваності населення, високою частотою уражень різних 

органів і систем, високою інвалідністю та смертністю хворих. 

У нашій країні з 1999 р. затверджена Комплексна програма 

„Цукровий діабет‖, головною метою якої є покращення медичної 

допомоги хворим, зменшення кількості ускладнень хвороби, що й 

призводять до інвалідизації та смертності. Реалізація заходів, 

передбачених програмою „Цукровий діабет‖, допоможе досягти 

результатів, які рекомендуються Всесвітньою організацією охорони 

здоров'я і Сент-Вінсентською декларацією [2]. 

Мета нашої роботи полягала у визначенні та аналізі поширеності 

цукрового діабету серед населення Сумського району Сумської області в 

період з 2004 по 2006 рр. 

Дослідження проводилося на основі статистичних даних центральної 

районної лікарні м. Суми за період з 2004 по 2006 рр. згідно із 

загальноприйнятою методикою. Основні статистичні показники для дітей 

та підлітків розраховувалися на 1 тис. населення, для дорослих від 18 

років, у т.ч. і пенсіонерів, – на 100 тис. населення. 

Результати дослідження свідчать про те, що показник поширеності 

цукрового діабету у Сумському районі протягом 2004–2006 рр. постійно 

підвищувався: з 2790,17 до 2891,7, що становить 3,6%. Обласний показник 

у той же самий період збільшився з 2823,17 до 2909,31, що становить 

3,05%. Серед населення України станом на 1 січня 2006 р. поширеність 

цукрового діабету становила 2137,2 на 100 тис., тобто була на 772,11 та 

754, 5 на 100 тис. населення нижче, ніж у Сумській області і Сумському 

районі відповідно [4].  



 46 

 Показник поширеності цукрового діабету серед дитячого населення 

(від 0 до 14 років) району коливався, зростаючи протягом 2004–2005 рр. з 

0,54 до 0,66 – на 22,2%, а потім знижуючись протягом 2005–2006 рр. до 

0,45, що становить 33,3%. Отже, в даній віковій групі населення району 

спостерігається зниження поширеності цукрового діабету на 11,1%. 

Причому, відповідний обласний показник у 2004–2006 рр. постійно 

збільшувався (з 0,55 до 0,6) і зріс на 10,9%. 

У віковій категорії „підлітки‖ поширеність цукрового діабету 

зазнавала аналогічних змін. Однак, підвищення його значення з 2004 по 

2006 роки відбулося на 75,9%, а зниження протягом наступного року 

всього на 20,4%. Тобто, серед підлітків району поширеність цукрового 

діабету зросла на 55,5%, водночас в області за даний проміжок часу 

поширеність захворювання в даній віковій групі збільшилася всього на 

7,5%.  

Серед дорослого населення показник поширеності цукрового діабету 

за період з 2004 по 2006 рр. також постійно підвищувався: з 2685,7 до 

2819,3 – на 4,98%. Зростання обласного показника відбулося з 2726,18 до 

2808,21 – на 3%. У тому числі на 8,7% у Сумському районі і на 6,1% у 

Сумській області серед стало більше хворих серед населення 

працездатного віку, а серед пенсіонерів – на 12,4%, та 8,8% відповідно.  

Тенденцією до зростання як у районі, так і в цілому по області 

характеризувалася і поширеність цукрового діабету серед жінок 

працездатного віку – відповідно на 3,7% (з 6058,6 у 2004 р., до 6280,1 у 

2006 р.) та 3%. Загалом значення поширеності хвороби серед жінок 

району майже вдвічі перевищували відповідні показники серед чоловіків. 

Як відомо, жінки внаслідок своїх фізіологічних особливостей більш 

схильні до розвитку ожиріння, нервових стресів та депресії, що є одними з 

головних чинників розвитку цукрового діабету. 
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У структурі ендокринних захворювань у Сумському районі цукровий 

діабет становить близько 27% і знаходиться майже на рівні обласного 

(30%). У світовій структурі відповідних захворювань цукровий діабет 

досягає 60–70% [3]. 

Отже, у Сумському районі протягом останніх трьох років 

спостерігається збільшення показників поширеності цукрового діабету 

серед населення. Пік зростання припадає на вікову групу „підлітки‖ (14–

17 років). Значення районних показників поширеності хвороби в усіх 

вікових групах населення перевищують, іноді значно, відповідні обласні 

показники. Виняток становить дитяче населення району, серед якого з 

2005 р. поширюваність хвороби знижується.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАД В ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Макаренко 

 

Проблемы несбалансированного питания приобрели особую 

актуальность в наше время, когда, расцвели такие «болезни цивилизации», 
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как ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. 

Увеличилось также количество болезней, связанных с нервными 

расстройствами, спровоцированных стрессами. Цифры статистики просто 

потрясают: в нашей стране только 10% детей практически здоровы, а 

психически нездоровы и страдают умственной отсталостью около 33% 

населения. Особую тревогу вызывает повсеместно выявляемый дефицит, 

как у взрослых, так и у детей (90% населения) большинства витаминов [1]. 

Причинами нерационального несбалансированного питания 

являются: 

1. Имеющийся дисбаланс между количеством потребляемой пищи и 

расходом потребляемой энергии.  

2. Недостаточное употребление в пищу естественных продуктов.  

3. Загрязнение окружающей среды.  

4. Образ жизни [2]. 

Поиск альтернативных путей решения задач сбалансированного 

питания привел ученых к идее о необходимости разработки технологий 

получения из естественных источников комплексов биологически 

активных веществ. Так были созданы БАД – биологически активные 

добавки. По мнению ученых, массовое внедрение БАД в пищу позволит 

реально и в короткие сроки восполнить дефицит необходимых пищевых 

веществ, которые помогут повысить сопротивляемость организма 

человека неблагоприятным условиям среды, улучшить качество жизни 

больных, снизить риск возникновения наиболее распространяемых 

заболеваний, а в результате существенно улучшить показатели здоровья 

населения в целом [3].  

Клинические испытания с целью изучения переносимости и 

эффективности БАД отечественного производства в лечении больных с 

разными патологиями внутренних органов и расстройств ЦНС были 
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проведены нами как простое открытое сравнительное исследование у 

больных, находившихся на лечении в женской консультации, центральной 

районной больнице, 2-й поликлинике семейной медицины, 1-й 

поликлинике г. Шостки. Были изучены медицинские карты 500 больных: 

урологических – 76, гинекологических – 120, с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы – 63, бронхо-легочной системы – 98, гастро-

энтерологических – 75, с заболеваниями ЦНС – 68. Задача исследования 

заключалась в том, чтобы изучить эффективность фиточаев и 

фитобальзамов отечественной фирмы «Новое время» в терапии 

заболеваний в качестве дополнительных и самостоятельных 

лекарственных препаратов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эффективность 

БАД, выпускаемых вышеназванным производителем, и применяемых в 

урологии в среднем составляет 94,7%, в гинекологии – 84,5%, в 

кардиологии – 92,4%, в пульмонологии – 86%, в гастроэнтерологии – 95%, 

в невропатологии – 94,7%. Это означает, что изученные БАД, благодаря 

содержанию в них комплекса антиоксидантов, витаминов, микро- и 

макроэлементов, позволяют привести в действие механизмы 

немедикаментозного регулирования и поддержания функций отдельных 

органов и систем организма; повышают эффективность проводимой 

терапии и снижают ее себестоимость, благоприятно действуют на 

психосоматический статус, повышают адаптивные возможности 

организма; являются эффективным средством первичной и вторичной 

профилактики хронических заболеваний. 
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 УКРАЇНА НА ПОРОЗІ ГЛОБАЛЬНОЇ КАТАСТРОФИ: 

ПТАШИНИЙ ГРИП – ЧУМА ХХI СТОЛІТТЯ 

Овчаренко Е.В. 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

 

Як багато ми знаємо про пташиний грип? І чи потрібно нам взагалі 

про це знати? Напевно, так. Бо актуальність цієї проблеми не вирішується 

кордонами окремих держав або дипломатією, вона вже давно перейшла 

від локального поширення до міжконтинентального.  

У пошуках відповідей на ці запитання звернемося до провідних 

українських фахівців. За офіційним поясненням українського 

Міністерства охорони здоров’я України, пташиний грип – це інфекційна 

хвороба птахів, яку викликає один із штамів вірусу підтипу А. Уперше 

захворювання було виявлено в Іспанії більше ста років тому, і відтоді його 

фіксують у різних куточках світу. Оскільки від грипу найбільше 

потерпають кури та індички, іноді його називають курячим грипом [1]. 

Вважається, що всі птахи певною мірою піддаються інфекції, але 

гинуть не від усіх п’ятнадцяти підтипів вірусу: найбільшу патогенність, а 

отже, і смертність спричинює вірус H5N1, який дуже активізувався в 

останнє десятиріччя. 

У птахів досить цікава епідеміологія хвороби: вони передають вірус 

не тільки повітряно-крапельним шляхом, а й виділяють його з фекаліями, 

оскільки збудник хвороби розноситься кров’ю по всіх їх органах і 

розмножується у кишечнику. До речі, дикі птахи, у трупах яких було 

виявлено вірус, самі можуть не хворіти. Свійські птахи, які мають слабкий 
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імунітет, реагують на вірус по-різному: кури перестають рухатися, качки 

сліпнуть, сильно закидають голову, гуси вигинають шию та кивають у 

правий бік. 

Постають доречні питання. Яке відношення до проблем пташиного 

грипу має людина? До 1997 року, коли у Гонконгу був підтверджений 

перший випадок зараження людей пташиним грипом, лікарі навіть не 

припускали, що ця хвороба може спричинити загибель людини. Але 

десять років тому стрімко мутуючий H5N1 набув нової властивості й 

довів, що може долати видові бар’єри, переходячи від хворої пташки до 

людини. 

Чи дійсно людство стоїть на межі пандемії, яка може охопити 

населення багатьох країн світу або й взагалі всієї планети і забрати 

мільйони життів? 

За прогнозами найімовірнішою основою пандемічного вірусу, який 

може викликати масове захворювання людей, буде саме вірус H5N1. 

Однак спалахи грипу серед птахів фіксуються далеко не перший рік – то в 

одному куточку планети помирає кількасот голів, то в іншому. Та й з 

людьми ситуація начебто не критична, особливо порівняно з темпами 

захворюваності населення планети на рак чи туберкульоз: за офіційною 

статистикою за останні роки від пташиного грипу у світі загинуло близько 

шести десятків осіб.  

Найстрашніше, на думку науковців, станеться тоді, коли вірус 

пташиного грипу втілиться у популяцію людей і зуміє ідеально 

адаптуватися до людського організму. Розвиток пандемії тоді може бути 

зумовлений як найменше трьома факторами: 

1) відсутністю у населення імунітету до збудника захворювання; 

2) легкістю потрапляння вірусу до організму людини; 

3) здатністю вірусу вільно передаватися від людини до людини. 
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Неважко зрозуміти, що для розвитку пандемії пташиного грипу 

залишилося реалізувати лише останню умову, перші дві вже існують [3].  

Стала реальністю проблема пташиного грипу і для Сумщини, коли у 

червні 2006 року у селі Піски Буринського району було виявлено хворобу. 

Працівники МНС вилучили і знищили всю свійську птицю у селі, а це 

більше 19 тисяч голів. На відшкодування збитків населен-

ню та завершення карантинних заходів урядом було виділено майже 800 

тисяч гривень. 

Ветеринари стверджують, що небезпечним носієм вірусу пташиного 

грипу міг стати будь-який дикий птах, адже свійська птиця часто 

контактує із дикою. Це, у свою чергу, розширює зону поширення хвороби. 

Слід зазначити, що ветеринарна служба України прогнозувала можливість 

спалаху вірусу H5N1 у західних та південних областях, а відбулося це на 

сході.  

Щодо заходів з унеможливлення зараження вірусом пташиного 

грипу людей, то експерти й досі вагаються, чи варто проводити тотальну 

вакцинацію свійської птиці, адже вакцинація, хоч і може допомогти 

зберегти популяцію пернатих, не гарантує безпеку людей від поширення 

та мутації смертельної хвороби. Якщо пташиний грип комбінується з 

людським, він з великою вірогідністю може набути масштабів світової 

епідемії. Єдиним надійним захистом від поширення пташиного грипу нині 

залишається знищення всіх інфікованих птахів.  

Для профілактики зараження вірусом H5N1 і захворювання на 

пташиний грип Міністерство охорони здоров’я України розробило для 

населення пам’ятку. У ній зазначено, що [2]: 

1) вірус пташиного грипу добре переносить глибоке заморожування, 

може зберігатися у заморожених тушках птахів упродовж року. Вірус 
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миттєво гине за температури 100°С, через дві-три хвилини – за 65–70°С, а 

в разі нагрівання до 50–60°С – через 30–40 хвилин. 

2) щоб запобігти інфікуванню, потрібно: 

 – у разі виявлення хворого чи мертвого птаха негайно сповістити 

ветеринарних працівників; 

– уникати контакту із хворим або мертвим птахом; 

– не купувати м’ясо птахів та інші продукти птахівництва, якщо 

вони не пройшли ветеринарно-санітарного контролю, а також у місцях 

несанкціонованої торгівлі; 

– після контакту із сирим м’ясом птахів (забій, обробка) та іншими 

продуктами птахівництва обов’язково ретельно мити руки з милом; 

– перед вживанням яєць ретельно мити шкаралупу мильною водою; 

– вживати в їжу продукти птахівництва лише після термічної 

обробки: яйця  потрібно варити не менш ніж десять хвилин, а м’ясо – не 

менш ніж 30 хвилин за температури 100°С. 

3) щоб не допустити зараження свійських птахів: 

– у період загрози пташиного грипу в індивідуальних господарствах 

необхідно їх перевести на закрите утримання, а на подвір’ях установити 

засоби для відлякування диких птахів; 

– не купувати в цей період живих птахів для розведення чи 

збільшення поголів’я. 
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ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

 

АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ КРИВИХ НОРМАЛЬНОГО ПАДІННЯ 

РІЧКОВИХ ДОЛИН ТА ЙОГО РОЛЬ У ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Усик О.В., Корнус А.О. 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

 

Роботи з повздовжнього профілювання русел річкових долин лягли в 

основу створення карти аномальних похилів. Для її створення було обрано 

картографічну основу із зображенням річкової мережі, на яку було 

перенесено результати картометричних робіт, самі ж роботи виконувалися 

на детальній топографічній основі М 1: 100000, М 1: 200000. 

На першому етапі визначалися відстані вздовж русла між сусідніми 

висотними відмітками урізів води. Вимірювальні роботи проводилися за 

допомогою курвіметра КВ-1 та циркуля-вимірювача. Проводилося 

обчислення падіння річки як різниця висотних відміток, розташованих по 

сусідству, вниз за течією річки  H = hn – hn + 1 .  

На підставі отриманих значень падіння річок між сусідніми 

висотними відмітками урізів води та відповідною довжиною на місцевості 

розраховувалися значення похилів русла річки. Розрахунки похилів між 

сусідніми урізами води проводилися за формулою:  і = 
L

Н  , де  Н – 

падіння, а L – довжина відрізка русла річки між сусідніми висотними 

відмітками, для якого зафіксовано це падіння. Після проведення 

розрахунків похилів вздовж усього річкового русла  (і, і1, і2, ... іn), 

отримані результати були відображені у вигляді картографічної моделі. На 

ній засобом кольорового розфарбування відображені ділянки нормальних 

і аномальних похилів русел річок Лівобережного лісостепового 

Придніпров’я (рис. 1). 
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      – ділянки нормального падіння річкових долин;   

      – ділянки аномального падіння річкових долин    
 

Рис. 1. Карта-схема аномальних похилів русел річок лівобережного Придніпров’я         

 

Зауважимо, що й сама карта вже дозволяє певною мірою почати 

роботи з виділення ландшафтних ярусів та перехідних смуг між ними. 
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Однак самих лише аномальних похилів очевидно недостатньо, оскільки 

останні, крім висотно-ландшафтних ступенів – ярусів, можуть залежати й 

від інших чинників, таких, як локальні тектонічні структури.  

Наприклад, це ми спостерігаємо на ділянці течії річки Хорол, де 

похил річки на кілометровій ділянці між урізами води 97,1 і 96,6 м зростає 

від 0,07 до 0,9 м/км, тобто більш ніж у 10 разів. Крім того, порушення 

кривої нормального падіння річкових долин може бути спричинене самим 

рисунком гідрографічної мережі, адже відомо, що падіння русла зростає 

після впадіння приток до головної річки, які посилюють потоки води і 

речовини та енергії взагалі. 

З урахуванням сказаного для верифікації результатів та узгодження 

результатів гідрологічної морфометрії з реально існуючими 

ландшафтними ярусами було проведено зіставлення карти аномальних 

похилів та ландшафтного рисунка, отриманого з космічних 

фотоматеріалів. 

Для виконання повздовжнього профілювання було проведено 

комплекс картометричних робіт, результати яких стали підставою для 

подальших розрахунків і обчислень. На початку роботи було відібрано 

детальну топографічну основу, яка б із належним рівнем генералізації 

передавала головні особливості напрямку русла та була оснащена 

відмітками урізів води. 

З урахуванням останнього, як таку топографічну основу було обрано 

аркуші топографічної карти М 1:100000. Для зручності проведення 

подальших вимірювань висотні відмітки урізів води були перенесені на 

топографічну основу М 1:200000.  

Побудова повздовжніх профілів здійснювалася за традиційною 

методикою, шляхом відновлення перпендикулярів у зручному масштабі, 

які відкладалися від основи профілю у місцях її перетину з відмітками 
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урізів води. З врахуванням реальної довжини русел річок та амплітуди 

абсолютних висот урізів русла були обрані вертикальний і горизонталь-

ний масштаби профілів, які становили відповідно 1:400 і 1:100000. 

Зрозуміло, що висоти перпендикулярів відповідали величинам 

абсолютних висот відміток урізів води, відкладених у зазначеному вище 

масштабі. Лінію профілю отримували шляхом сполучення вертикальних 

перпендикулярів плавною кривою лінією. 

Усі роботи з повздовжнього профілювання виконувалися на аркушах 

міліметрового паперу. З метою приведення отриманих профілів до 

формату аркуша дипломної роботи як ілюстративний графічний матеріал, 

отримані раніше картометричні дані були перетворені у графічні 

комп’ютерні файли з використанням можливостей програми Miсrosoft 

Exel (рис. 2). 
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 –  повздовжній профіль русла; 

 – графік похилу русла. 
Рис 2. Суміщений повздовжній профіль та графік похилу русла р. Сули 

 

Графічні можливості зазначеної програми дозволяють будувати 

суміщені графіки з наявністю двох різних шкал за вертикальними осями, 
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вздовж однієї горизонтальної шкали. Таким чином, нам вдалося отримати 

суміщені зображення повздовжніх профілів окремих річок та величин 

похилів річкових русел, приурочених до певних ділянок течії річок. 

Такі суміщені зображення стали основою для подальшого 

візуального аналізу та виявлення ділянок аномальних похилів річкових 

долин і їх зіставлення з кривою повздовжнього профілю річкових русел. 

Завдяки цьому з’явилася можливість закартографувати особливості та 

зміни похилу річок на різних ділянках їхньої течії.  

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ САДИБ  

СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Криницький М.Г. 

Національна академія державного управління при Президентові України, 

Харківський регіональний інститут державного управління 

 

Сталим розвитком (sustainable development) називають такий ріст 

економічних та соціальних показників, який не приводить до виснаження 

ресурсів, а, навпаки, сприяє їх якісному та кількісному відновленню. З цієї 

точки зору відпочинок у селі є одним із найбільш перспективних напрямів 

відродження та розвитку українського села, оскільки не лише не виснажує 

наявні ресурси, але й робить місцевих жителів економічно зацікавленими 

у їх збереженні та примноженні. Адже розвиток туристичного бізнесу 

приносить дохід не лише власникам осель, а й багатьом іншим жителям 

даної місцевості. Створюються нові робочі місця у сфері обслуговування 

туристів, зростає попит на продукти харчування, сувенірну продукцію та 

вироби місцевих майстрів, активізується будівництво і транспортні 

послуги [3; с. 2]. 
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З 2003 року в Україні запроваджена система екологічного 

маркування агросадиб знаком „Зелена садиба‖. Цей знак може збільшити 

популярність садиби серед екологічно свідомих туристів. Знак надається 

Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні та 

може використовуватись як маркетинговий інструмент (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Знак екологічної сертифікації „Зелена садиба” І, ІІ, ІІІ-го рівня 

 

Для власника такого знаку його привабливість забезпечується двома 

основними факторами: підвищеним попитом з боку туристів та 

першочерговим просуванням його послуг на ринок громадськими 

організаціями та державними установами. Перший з цих факторів, тобто 

підвищення попиту, на сьогоднішній день спрацьовує головним чином 

стосовно зарубіжних споживачів, які є бажаними гостями в українських 

оселях завдяки їх високій культурі та платоспроможності. Але на відміну 

від європейських туристів, більшість з яких за соціальними опитуваннями 

віддає перевагу відпочинку в екологічно маркованих оселях, авторитет 

знаку „Зелена садиба‖ у національного споживача ще належить здобути. І 

тут знадобляться спільні зусилля не тільки держави га громадськості, а й 

самих власників садиб. Щодо просування на ринок, то ефективність цього 

процесу значною мірою залежить від узгодженості екологічного 

маркування з високим рівнем туристичного сервісу. Лише якісні послуги 

можуть бути предметом маркетингових зусиль [2; с. 9]. 

Слід зазначити, що подібні схеми у європейських країнах мають 

багато спільних ознак, що обумовлено єдиним підходом до екологічного 
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маркування як фактора підтримки та сприяння сталому розвитку. Це 

підтверджується схожістю основних розділів вимог екологічної 

сертифікації. До них, як правило, належать: зменшення шкідливого 

впливу агротуристичного об'єкта на навколишнє середовище, економія 

ресурсів, підтримка народних традицій та ремесел, підтримка місцевої 

економіки, розвиток екологічно сприятливих видів розваг та відпочинку 

[4; с. 45]. За такими ж принципами побудована і схема сертифікації для 

отримання знаку „Зелена садиба‖. У перспективі назріває необхідність 

об'єднання різних європейських систем екомаркування в одну 

міжнародну. Об'єднання значно полегшить споживачам та туристичним 

агенціям проблему орієнтування у великій кількості різних знаків, а також 

суттєво підвищить авторитет єдиного знаку на міжнародному рівні. Адже 

очевидно, що повага до знаку (а відповідно і ринковий попит на нього) 

прямо залежить від стабільності та авторитетності організації, що його 

запровадила.  

На початковому етапі докладені зусилля, можливо, не відразу дадуть 

помітний економічний (не кажучи вже про екологічний) ефект, тож слід 

бути далекогляднішими. 

Сьогодні для господарів агротуристичних садиб ефективність 

вкладання грошей в екомаркування не завжди очевидна, оскільки 

процедура екологічної сертифікації недешева, та й оплачувати її потрібно 

зараз, а чи приведе вона до збільшення потоку туристів – невідомо. 

Дотримання вимог екологічного стандарту також потребує деяких витрат, 

що призводить до зростання собівартості туристичних послуг. Але ж не 

можна все вимірювати тільки грошовими одиницями і тільки 

сьогоднішнім днем. Ми є народ, і на нашій землі ще жити нашим 

нащадкам, тож зусилля, витрачені на збереження довкілля та сталий 

розвиток, не можна вважати зайвими. Проте, розуміючи економічні 
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труднощі на початковому етапі запровадження екологічного маркування, 

громадськість спрямовує свої зусилля на пошук альтернативних джерел 

фінансування процедури сертифікації. На сьогодні процедуру сертифікації 

пройшли 35 садиб з 7 областей України, 24 з них отримали знак „Зелена 

садиба‖ 1-го рівня і 3 – садиби 2-го рівня [1; с. 39]. 

Екологічна сертифікація за програмою „Зелена садиба‖ є повністю 

добровільною. Вона також є незалежною від сертифікації якості 

розміщення, адже свідчить лише про екологічно сприятливий спосіб 

ведення господарства. Часом підвищення комфортності розміщення може 

навіть суперечити екологічним вимогам, зокрема з приводу економії 

електроенергії та води, або застосування засобів побутової хімії. Але ж 

існує значний попит на відпочинок саме у „традиційному народному‖ 

стилі.  

Найчастіше використання отрутохімікатів у городництві та 

садівництві стає перешкодою до отримання знаку. Попри всі запевнення 

виробників таких речовин, це є несумісним з поняттям екологічно чистих 

продуктів харчування, а також завдає значної шкоди біорізноманіттю 

навколишнього середовища. Тож необхідно робити вибір між підвищеним 

урожаєм картоплі і шляхом екологічно чистого господарювання під 

знаком „Зелена садиба‖. 

Ще однією вимогою, яка не завжди виконується сьогодні, є 

наявність довідки із санепідемстанції про відповідність джерела питної 

води державним стандартам. Також стає проблемою неохайне 

сміттєзвалище на території садиби або поруч із нею. І якщо з 

упорядкуванням власної території у дбайливих господарів питань не 

виникає, то до звалища по той бік огорожі багато хто ставиться терпляче. 

Але ж природа єдина по обидва боки огорожі і не може бути чистої 

садиби в брудному оточенні. Саме власники агросадиб, які, як правило, є 



 62 

найбільш активними і передовими жителями села, повинні поклопотатися 

про чисте довкілля. Як бачимо, розглянуті перешкоди не є нездоланними, 

а виконання згаданих умов не потребує великих капіталовкладень.  
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Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

 

Поняття ―розселення‖ відноситься в географії населення до 

основних та охоплює всі форми локалізації населення – від американських 

ізольованих ранчо або тимчасових стоянок туарегів у Сахарі і до 30-

мільйонного міста Токіо. 

Первинним елементом та головною операційною одиницею 

вивчення розселення є населені пункти (або поселення) [1]. Звичайно, що 

представники різних наук дещо по-різному трактують це поняття. 

Архітектори скажуть, що населений пункт – це ансамбль з будинків та 

інших споруд; інженери звернуть увагу на те, що це комплекс 

різноманітних комунікацій; економісти вважають місцем концентрації 

виробничих об’єктів, засобів та предметів праці. Географічний підхід є 
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найбільш комплексним та універсальним, населений пункт у цьому 

випадку є місцем концентрації населення і місць прикладання його праці, 

а також різноманітних споруд та інженерно-технічних комунікацій. Згідно 

з таким підходом поселення розуміється не тільки як місце проживання 

людей, але і як виробничий комплекс (адже виробництво матеріальних 

благ – основа існування суспільства) [2]. 

У географічному розумінні аналізоване поняття включає і саму 

територію, яку займає поселення. Отже, суспільно-географічне 

визначення має такий вигляд: поселення – це територіально цілісний і 

компактний ареал концентрації населення з усіма необхідними умовами й 

обладнанням для життя, праці і відпочинку людей [3]. У сучасному світі 

провідною формою розселення внаслідок урбанізації стали міста. 

Названі обставини дозволяють вважати міста ―командним складом 

країни‖, а міста разом з дорожньою сіткою – опорним каркасом, 

своєрідним ―скелетом території‖ [1]. У сучасних умовах варто говорити 

навіть про появу нового типу людини – міської людини, Homo urbanius, 

яка звикла до підвищеного вмісту вуглекислоти в атмосфері та 

мікроелементів у їжі і відрізняється від сільських жителів  

психофізичними характеристиками. 

Сучасне трактування процесу урбанізації та форм його прояву не 

може абстрагуватися від природної та екологічної ситуації. Урбанізація 

створює відносно обмежені площі („специфічні простори‖) особливо 

інтенсивної взаємодії населення, суспільства, господарства і природи. Але 

міста та їх природне середовище утворюють певну цілісність.  

Ще порівняно недавно була поширеною думка про те, що проблеми 

навколишнього середовища (зокрема в містах) характерні лише для 

промислово розвинених країн. Перелом у підходах до проблем стану та 

якості навколишнього природного середовища в країнах, що 
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розвиваються, відбувся на початку 70-х років. У 1972 р. Стокгольмська 

конференція ООН з проблем середовища охарактеризувала екологічну 

ситуацію в містах з-поміж найбільш кризових проблем. Якщо стосовно 

індустріальних країн стан навколишнього середовища розцінюється як 

своєрідна „плата за розвиток, прогрес і комфорт‖, то в країнах „третього 

світу‖ кризові екологічні ситуації обумовлені господарською відсталістю 

[2]. 

Розглянемо ситуацію на прикладі нашої держави. Великі міста 

України протягом ХХ сторіччя ―проковтнули‖ 80% приросту міського 

населення. Лише у 90-х роках почалася їх деяка стабілізація. До 

найголовніших проблем слід віднести такі: 

1. Структурних зрушень. Функціональна структура великих міст 

запущена. Вони розвивалися на хвилі індустріалізації, коли відбувалося 

відставання інших функцій. Це призвело до ―промислового флюсу‖. 

Навіть у містах-―мільйонерах‖ частка зайнятих у промисловості 

перевищує 25–30%, водночас наука та освіта виглядають дуже скромно 

(навіть у Києві з його академічними установами та престижними вищими 

навчальними закладами частка зайнятих у цих галузях менше ніж 10%). 

До того ж структура науки не відповідає тій ролі, яку великі міста повинні 

відігравати в економічному та соціальному розвитку суспільства. Головне 

завдання структурної перебудови міст цього класу – звільнити їх від 

рядових виробництв, що випускають масову стандартну (серійну) 

продукцію. 

2. Екологічні. Стан середовища погіршився внаслідок 

непродуманого нарощування промислового потенціалу, високої 

концентрації екологічно небезпечних виробництв. Наприклад, 

металургійний комбінат з обсягами виробництва 10 млн. тон сталі на рік 

викидає в атмосферу за добу 600 тон пилу, 700 тон окису вуглецю та 227 
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тон шкідливих сірчистих сполук. Сонячна радіація в радіусі 4 кілометрів 

від такого заводу зменшується на третину. Складається парадоксальна 

ситуація: сучасне суспільство зібрало населення у великі міста й 

одночасно зробило їх найменш придатними для проживання. Конфлікт 

між вимогами економіки та екології є платою за суто виробничу 

орієнтацію в соціально-економічному розвитку. 

3. Демографічні. Мешканці великих міст швидко змінюють 

демографічну поведінку в бік зменшення народжуваності; це зумовлює 

потребу або стимулювати механічний приріст населення (безповоротну 

міграцію), або збільшувати ―маятникову‖ міграцію (остання призводить 

до збільшення транспортного навантаження). Якщо регіон, який 

очолюється великим містом, відносно невеликий, то місто за короткий час 

здатне ―викачати‖ найбільш мобільні трудові ресурси із сільської 

місцевості, фактично спустошити периферію. 

4. Територіальні. Тривалий час великі міста росли екстенсивно, 

―з’їдаючи‖ цінні приміські землі, тоді як внутрішня територія 

використовувалася неефективно. Як наслідок – збільшуються витрати 

часу на трудові та інші поїздки населення (з’являється ―транспортна 

втома‖), транспортні витрати підприємств, зростає забрудненість повітря 

через низьку швидкість транспортних засобів, ―пробки‖ та ін. 

5. Матеріально-технічного постачання. Концентрація населення і 

виробництва призводить до формування потужних вантажо-пасажирських 

зв’язків, продукування великої кількості виробничих відходів та 

побутового сміття, з якими місто без допомоги оточення впоратися не 

може (наприклад, населення Києва споживає за рік 500 тис. т. картоплі, 

400 тис. т. хліба, 100 тис. т. м’яса, 75 тис. т. фруктів, 250 тис. т. овочів, 

випиває 10 млн. л. вина та ін. При цьому утворюється 6–7 млн. т. тільки 

побутового сміття. Виробничі ж зв’язки за обсягами ще більші). 
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Площа Японії становить 372 тис. км
2
, населення – близько 127,3 млн. 

осіб. Столиця – Токіо (найбільше місто світу). 

Країна розташована на чотирьох великих (Хонсю, Кюсю, Хоккайдо, 

Сікоку) та чотирьох тисячах дрібних островів майже в центрі азіатсько-

тихоокеанського регіону, роль якого у світовій економіці та політиці 

швидко зростає. За довжиною берегової лінії Японію можна зіставити з 

усією Африкою. Це дає змогу брати широку участь у географічному 

поділі праці, незважаючи на практично повну відсутність мінеральних 

ресурсів [4]. 

Японія – економічна наддержава, що очолює один із трьох центрів 

сучасного світового господарства. Валовий національний продукт (ВНП) 

на душу населення становить 28220$ на рік (це найбільший показник в 

азіатсько-тихоокеанському регіоні) [2; 3]. В Японії немає бідності та 

кричущого майнового розшарування: 90% населення відносять себе до так 

званого ―середнього класу‖. 
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Прапор Японії – червоний диск на білому фоні (це старовинний 

самурайський бойовий прапор), через що за країною закріпилася назва 

―країна Сонця, що сходить‖. Герб – хризантема – це символ японських 

імператорів (Японія – конституційна монархія за формою правління). 

Японія – унікальна країна за етнічним складом свого населення: 

більше 99% становлять японці, які в лінгвістичній класифікації посідають 

особливе місце: нація на правах мовної сім’ї. Це наслідок острівного 

положення і тривалої ізоляціоністської політики. Спроби Чінгиз-хану 

підкорити японські острови закінчилися невдачею: священний вітер 

камікадзе розвіяв монгольський флот. Європейці вперше довідались про 

Японію з описів венеціанського купця Марко Поло лише у ХІІІ столітті 

[1]. 

За такої однонаціональності дуже дивною виглядає 

багатоконфесійність та віротерпимість японців. У країні поширене 

прислів’я: ―Японці народжуються синтоїстами, живуть як конфуціанці, 

одружуються по-християнськи, а хоронять їх як буддистів‖. Більшість 

японців залежно від свят абсолютно толерантно ходить до храмів різних 

конфесій. Скажімо, менше 1% населення визначає себе як християни, але 

25-го грудня Різдво Христове святкує вся країна. 

Терпимість японців відбивається навіть у стилі ведення 

конкурентної боротьби. Вважається, що конкурента не можна знищувати, 

слід дати йому можливість відступити, при цьому зберегти честь і 

престиж (―Не розбивай чужу миску з рисом‖). 

Інші національні риси японців: природна працьовитість, 

заповзятливість, прагнення до нового і прогресивного, готовність 

запозичувати й удосконалювати останні світові досягнення (―Навчати 

інших завжди почесно, а навчатися в інших – ніколи не соромно‖). 

Взагалі, японці – дуже цікава нація, яка, напевно, найтонше відчуває 
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єдність людини з природою (не в останню чергу це відображено 

релігійними системами синтоїзму та даосизму). Скажімо, в культурі 

японців обов’язковим елементом є милування розквітлою сливою або 

сакурою (навесні вони вибираються сім’ями за місто і цілими годинами 

медитують, насолоджуючись оновленням природи). 

Давні родоплемінні культи різних богів і духів у процесі 

формування японської нації поступово трансформувались в єдину 

систему, яку було названо „синто‖. Звідси і взяла свій початок державна 

японська релігія синтоїзм. У давні часи головними в пантеоні японських 

богів були Богиня Сонця (Аматерасу) та інші боги, що уособлювали різні 

явища природи. 

Завдяки ізольованості країни в Японії збереглося дуже багато 

древніх традицій і вірувань, зокрема їхнє особливе ставлення до природи. 

Літніми вечорами жителі Японії влаштовують вечерю під відкритим 

небом, милуючись повним місяцем. Восени люди сім’ями виїжджають у 

гори, щоб насолодитися красою золотих і багряних кленових лісів. 

Дбайливе ставлення до природи в японців виховується з дитинства і 

зберігається протягом усього життя. 

Також у японців існує традиція відтворювати природу в мініатюрі у 

вигляді зовсім невеликого (карликового) саду або ландшафту біля 

будинку – „бонсай‖. Цю звичку в сучасних умовах стали запозичувати й 

інші високоурбанізовані народи. 

Як наслідок такої етноекологічної свідомості японців, на сьогодні в 

японських лісах на одиницю площі зустрічається найбільша кількість 

видів дерев (найпоширеніші – модрина, сосна, ялина, тсуга, хінока). 

Значна кількість лісів є, по суті, декоративними насадженнями. У країні 

функціонує 25 національних природних парків, велика кількість 

регіональних парків та інших форм заповідних об’єктів. Вони займають 
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більше 16% території держави та виконують важливу функцію – 

підтримання рівноваги у суспільно-природній взаємодії. 
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНА ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Значний промисловий потенціал Сумської області, надмірне 

антропогенне навантаження, зростання відчужених нових земель під 

забудову порушили природну рівновагу, різко знизили якість 

водоресурсного потенціалу, спричинили складний економічний стан в 

області. 

Дослідження спрямовані на забезпечення постійного і стабільного 

екологічного стану області, збалансованості процесів використання та 

відтворення водних ресурсів, є метою будь-якою роботи, проведеної в цій 

сфері. 

Постійний контроль з боку природоохоронних органів, що 

спрямований на реалізацію природоохоронних програм, на зменшення 

антропогенного навантаження на водні об'єкти та впровадження 
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екологічно безпечного використання водотоків та водоймищ, – 

необхідний захід для вирішення проблем області. 

Водоресурсний потенціал Сумської області дуже значний. Проте 

охорона та раціональне використання води людиною має першочергове 

значення для вирішення екологічних проблем області. 

Оскільки Сумська область знаходиться на північному сході України, 

то кількість опадів є тут достатньо великою, а коефіцієнт зволоженості 

перевищує одиницю. Тому поверхневі та підземні води області мають 

достатні запаси води протягом року. Основою використання водних 

ресурсів у Сумській області є річки. Саме із них береться велика кількість 

води для задоволення потреб населення, промисловості, сільського 

господарства, транспорту та ін. Густота річкової сітки області досить 

висока. Також до водних ресурсів області входять озера, ставки, болота, 

підземні води, водосховища. 

На території Сумської області в основному течуть малі ріки. Тільки 

9 рік мають загальну довжину від 100 до 120 км. У межах же Сумської 

області відрізок їх течії не перевищує 175 км. 

Цінним природним багатством є підземні води. Вони не тільки 

поповнюють річки та озера, але й використовуються людиною. Головним 

джерелом підземних вод є атмосферні опади. За останні 10 років в області 

відбулося значне (більш ніж у 2 рази) зниження обсягів забору та 

використання підземних вод. У 2003–2005 роках ці обсяги стабілізувалися 

і в найближчій перспективі слід чекати незначного їх збільшення, проте 

вони залишаться близькими до 60,51 млн. м
3
 води на рік. 

Водні ресурси області широко використовуються у людській 

діяльності. Основним споживачем є промисловість. У промисловості 

найбільш водоємними є такі галузі: хімічна та нафтохімічна – 42,3%; 

харчова – 19,7%; енергетична – 12,7%; машинобудівна – 23%; м'ясо-
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молочна – 5,9%. Без води не може обійтися жодне велике підприємство: у 

великій кількості її використовують під час виготовлення мінеральних 

добрив, кінофотоматеріалів. Також великими споживачами води є 

сільське господарство, житлово-побутовий комплекс, транспорт тощо. 

Оскільки людина використовує тільки чисту воду, то життєво 

необхідним є раціональне використання чистої прісної води в області. За 

останні роки загальний склад стічних вод у поверхневі водні об'єкти 

скоротився з 62,25 до 60,95 млн. м
3
 на рік (1,3%) (приклад 2003 року). 

Проте в деякі роки спостерігався і зворотний процес. 

У результаті значного впливу людської діяльності на водні ресурси 

Держуправління екології в Сумській області здійснює постійний 

гідрологічний контроль за якістю води поверхневих об'єктів. Контроль 

проводиться за 31 річкою, 125 ставками та озерами. 

Для розв'язання гострих екологічних проблем та забезпечення 

якісною водою населення інспекторським складом управління 

Облводоканалу в Сумській області контролюється виконання програм, 

спрямованих на охорону навколишнього середовища, зокрема водних 

ресурсів в області. 

Важливим заходом національного використання водних ресурсів у 

області є проведення меліорації. Меліоративний комплекс є складовою 

частиною економіки області, оскільки тісно пов'язаний майже з усіма її 

галузями. Визначальним фактором розвитку меліорації в Сумській області 

є природно-кліматичні умови, в першу чергу перезволоження 

(заболочення), тобто будівництво осушувальних систем. 

В області побудовано 50 міжгосподарських осушувальних систем із 

середнім розміром осушеної площі 1,2 тис. га. Дванадцять із них мають 

осушену площу від 1,2 тис. га до 6 тис. га. Крім того, побудовані три 
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найбільші осушувальні системи площею понад 8 тис. га (одна з 

найбільших осушувальна система „Клевень‖). 

Проте охорона та раціональне використання води людиною має 

першочергове значення для вирішення екологічних проблем області. 

Погіршення екологічного стану водних об'єктів області у 

майбутньому може загрожувати біологічно-генетичною деградацією 

населення та негативно позначитись на економічних показниках розвитку 

області. 

Чиста якісна вода – це основа життя та здоров'я людей. 

У статті 4 Закону України „Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення‖ зазначено, що громадяни мають 

право на безпечну для здоров'я питну воду. Проте стан водного басейну в 

межах області свідчить, що практично всі внутрішні водойми і навіть 

підземні води перебувають під значним антропогенним впливом. А 

результатом цього впливу є погіршення якості питної води, зменшення 

рекреаційної привабливості, загибелі рослинного і тваринного світу, 

збільшення кількості захворюваності населення. 

Щоб підвищити якість водних ресурсів потрібно впроваджувати 

основні напрями діяльності з охорони водного басейну області: 

- розробка та затвердження регіональної програми поліпшення 

стану водних об'єктів в області та його природно-рекреаційного 

потенціалу; 

- впровадження маловідходних технологій на виробництвах, де 

використовується вода; 

- створення і розширення системи зворотного водопостачання на 

підприємствах; 

- будівництво доріг із системою очисних споруд (ОС) дощової 

каналізації; 
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- реконструкція існуючих систем збору та очистки зливової 

каналізації; 

- створення системи регуляції гідрологічного режиму на річках за 

рахунок водосховищ; 

- посилення боротьби з втратами води в масштабах області, 

скорочення споживання води в промисловому та житловому господарстві; 

- ефективне використання нових методів і технологій очищення 

стічних і забруднюючих каналів та інші. 

Для охорони водних ресурсів важливе значення має пояснювальна 

робота з населенням через засоби масової інформації щодо охорони та 

раціонального використання води. Також доцільно проводити спеціальні 

заходи у школі в різних формах для виховання у дітей бережливого 

ставлення до водних об'єктів, прищеплення естетичних смаків. 
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У наш час неконтрольоване використання природи та її багатств 

стало звичайним та повсякденним процесом. Погіршення геоекологічного 

стану властиве зараз ландшафтам різних рівнів, починаючи з 

несприятливих змін у конкретних урочищах і закінчуючи проблемами 

світових масштабів. Для нашого краю, як і для України в цілому, 
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характерний майже весь набір порушень у географічному середовищі, що 

певною мірою проявляється у забрудненні його компонентів: атмосфери, 

підземних та поверхневих вод, ґрунтово-рослинного комплексу, що, у 

свою чергу, активізує розвиток несприятливих природних процесів (зсуви, 

підтоплення тощо). А результатом цього є ускладнення використання 

природних компонентів як виробничих ресурсів суспільного 

господарства.  

Великі території потребують зараз невідкладного детального 

вивчення для розробки заходів із раціонального природокористування, 

щоб хоча б якось зарадити повільному самознищенню суспільства. Не є 

виключенням у цьому плані і Верхнє Посулля – одна з наймальовничіших 

та найсприятливіших для життя частин Сумщини, що переважно належить 

до меж Роменського адміністративного району. Для того, щоб дати оцінку 

сучасній геоекологічній ситуації регіону, слід звернути увагу на деякі 

фізико-географічні особливості даної території. Це одна з найбільш 

континентальних частин нашої держави, яка перетинається однією 

ґрунтово-рослинною зоною – лісостеповою. Важливим та навіть 

визначальним компонентом природи є річка Сула, яка з давніх-давен була 

джерелом існування та розвитку людського суспільства, але зараз 

перетворилася на об’єкт знущань та насильства з боку нашої 

―прогресуючої нації‖. Сула не стала винятком серед інших річок, де йде 

процес заболочення заплави внаслідок її замулювання під дією сучасних 

екзогенних процесів. Не залишилися без людської уваги і річкові тераси. 

Так, вирівняна друга тераса, яка займає значні площі, стала привабливим 

об’єктом для використання у сільському господарстві й зараз переважно 

вкрита агрофітоценозами. 

Природні комплекси регіону значно змінені людиною. Багато років 

тому були вирубані великі площі широколистяних лісів, розорано степові 
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ділянки. А це ще раз підтверджує необхідність підняття екологічної 

свідомості населення. 

Взагалі адміністративний центр району, в межах якого знаходиться 

басейн Верхньої Сули, – м. Ромни, відноситься до міст області, де 

зосереджений найбільший промисловий потенціал і водночас до міст з 

найскладнішою геоекологічною ситуацією. В останні роки спостерігається 

зниження показників обсягу забраної на виробництво води, скиду стічних 

вод та, на жаль, це не пов’язане з впровадженням нових технологічних 

розробок чи проведенням природоохоронних заходів, а лише зі складною 

економічною ситуацією та скороченням роботи промислових і 

сільськогосподарських підприємств. У той же час кількість відходів 

зростає через відсутність переробних підприємств та екологічно 

безпечних технологій їх знешкодження. Частка викидів від стаціонарних 

джерел на Роменщині продовжує зростати від 9,5% в 2001 році до 18,2% в 

2005, а це друге місце в області після Сумського району. І взагалі, 

територія, яка описується, продовжує займати лідируючі місця серед 

найбільш забруднених районів за сукупністю різних показників. 

Хімічний склад води є інтегральною характеристикою, що 

віддзеркалює вплив природних та антропогенних факторів на довкілля.  

Аналіз води у р. Сула проводиться по 11 створах, а також 4 створах на її 

притоках. За результатами аналізу води у контрольному створі нижче м. 

Ромни, якість води в останні роки не відповідає нормам ГДК за вмістом 

органічних речовин, амонію сольового, заліза загального та ін. Негативно 

впливають стічні води, що скидають недостатньо ефективно працюючі 

очисні споруди  м. Ромни. Востаннє якість води за більшістю показників 

була визнана  стабільною в 2003 році, але достовірність цієї інформації 

можна поставити під сумнів,  побачивши все на власні очі. Основними 

забруднювачами річок вищевказаного басейну є  КП ―Недригайлів-
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водосервіс‖, ДП ―Сток-сервіс‖ м. Ромни, ВК 56 с. Перехрестівка, 

Роменського району, ДТЗТ ―Слобожанська будівельна кераміка‖. 

Позитивно вплинуло на екологічний стан земельних ресурсів 

зменшення антропогенного навантаження, яке відбувається останніми 

роками. Та все ж за довгі роки нераціональної експлуатації гумусовий шар 

ґрунтів знаходиться в негативному стані, постійно зменшується 

забезпеченість поживними речовинами, підвищується кислотність, і, як 

наслідок, знижується їх родючість. Крім того, на Роменщині знаходиться 

багато лужних ґрунтів на осушувальних системах. У зв’язку зі 

зменшенням фінансування з державного бюджету значно скоротилися 

обсяги будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд, створення 

полезахисних і стокорегулюючих лісових смуг та захисних насаджень, 

тому єдине, на що вистачає коштів, так це проведення інвентаризації 

еродованих та малопродуктивних земель. 

І все ж мало хто не погодиться з тим фактом, що найбільшої шкоди 

природі верхнього Посулля завдає розміщення на цій території крупних 

родовищ нафти та газу, що, на перший погляд, є важливою перевагою. 

Найбільшими з них є Анастасівське нафтове родовище (316 тис. тон), 

Коржівське (163 тис. тон) та Андріяшівське родовище газу (26701 млн.м
3
). 

У зв’язку з цим майже  всій території басейну Верхньої Сули 

властиве радіоактивне забруднення ґрунтів від нафтогазовидобувної 

промисловості, особливо на родовищах із тривалим терміном розробки 

(Артюхівське, Анастасівське тощо). Радіоактивне забруднення місцевості 

на нафтопромислах обумовлене підняттям на поверхню ізотопів радію і 

торію в процесі  видобутку нафти. Природні радіонукліди були виявлені  у 

відкладеннях на внутрішній поверхні насосів, нафтопроводів  і ємностей 

для збереження нафти. Джерелом радіаційного забруднення є ураново-

бітумні скупчення у відкладах карбону і пермі, а також збагачені радієм 
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глибинні хлоркальцієві розсоли, характерні для гідрогеологічних умов 

району. 

Ситуація загострюється крадіжками нафтопродуктів, унаслідок чого 

відбувається витікання нафти, що призводить до забруднення прилеглих 

територій. Наприклад, у 2000 році поблизу с. Андріївка Роменського 

району при розгерметизації конденсатопроводу ―Анастасівка-Чижівка‖ 

було забруднено 1,9 га землі та ставок площею 0,7 га. І такі випадки, 

нажаль, не поодинокі. 

За результатами опитування людей, які проживають біля 

вищеописаних родовищ, можна зробити висновок про їх неабиякий 

негативний вплив  на здоров’я населення. А це патології серцево-

судинної, ендокринної та нервової систем. І взагалі рівень захворюваності 

в таких місцевостях вищий, ніж в середньому по області. Тому необхідно 

звертати особливу увагу на такі регіони та на умови проживання 

постійного населення, детально їх досліджувати та застосовувати всі 

можливі методи для попередження катастрофічних наслідків.  

Однією з найважливіших проблем раціоналізації 

природокористування є досягнення функціональної відповідності 

території соціально-необхідному виду природокористування. 

Геоекологічний підхід до цієї проблеми потребує постійного пошуку 

нових принципів та методів, які розвивають та поглиблюють сучасні 

уявлення про територіальну організацію природи. Геоекологічний підхід 

до обґрунтування проектів регіонального природокористування повинен 

передбачати одночасне сполучення комплексного і галузевого, 

регіонального і локального принципів. 
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ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Скляр О.Ю. 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Сьогодні одним з найбільш швидкозростаючих секторів індустрії 

туризму є екологічний туризм. За оцінками Всесвітньої туристської 

організації доля екологічного туризму станом на 2004 рік досягла майже 

20% усього ринку світового туризму. За темпами зростання він займає 

передові позиції в індустрії туризму [2]. 

Існує проблема вибору дефініцій екологічного туризму. На думку 

автора, найбільш вдале визначення подано у проекті закону про розвиток 

екологічного туризму в Іркутській області (Російська Федерація): 

«екологічний туризм – це ті форми та види подорожей, для яких основним 

туристичним ресурсом, що дозволяє задовольнити мотивації та потреби 

туриста, є природне середовище та його складові – елементи ландшафту, 

біологічна частина екологічних систем, пейзажі та інші компоненти» [2]. 

Території, що є перспективними для розвитку екологічного туризму, 

вимагають інвестицій у розвиток транспортної мережі, обладнання 

екологічних стежок, створення місць для відпочинку, веж спостереження 

тощо. Для оптимального використання капіталовкладень, забезпечення 

ефективної роботи екологотуристичної галузі необхідні спеціальні наукові 
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розробки. Визначення місць, перспективних для розвитку екологічного 

туризму в Сумській області, потребує використання сучасних 

інформаційних технологій, зокрема, геоінформаційних програм (ГІС). 

Дослідження проводилось автором у п’ять етапів: 

- на основі обробки літературних джерел було відібрано ряд 

суспільно-географічних об’єктів, що виступають передумовами розвитку 

екологічного туризму d регіоні: автошляхи; залізниці; заказники; визначні 

історико-культурні пам’ятки; річки; ліси; парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва та цікаві об’єкти природи; 

- за допомогою програмного продукту ESRI ArcGIS для всіх об’єктів 

створено електронні картографічні основи, оцінено відстань до об’єктів, 

побудовано відповідні карти; 

- отримані під час другого етапу карти перекласифіковано таким 

чином, що найбільш перспективні для розвитку екологічного туризму 

ділянки по кожному шару даних отримали вищий клас; 

- кожному набору даних присвоєно вагу – відсоток їх важливості для 

розвитку екологічного туризму; 

- комбінування набору даних для пошуку місць, перспективних для 

розвитку екологічного туризму. 

Територію області проінтерпольовано за класами перспективності 

для розвитку екологічного туризму. Значення класів коливаються у межах 

від 4 до 10. Визначено сім територіально відокремлених ділянок, що 

мають найвище значення класу (понад 9). Ці території є найбільш 

перспективними для розвитку екологічного туризму в Сумській області 

(див. рис. 1). Згідно Закону України «Про Загальнодержавну програму 

формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» 

в Сумській області планується створити два національні природні парки 

(НПП): «Середньосеймський» у долині р. Сейм та «Тростянецько-
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Ворсклинський» у долині р. Ворскли у межах Тростянецького, 

Охтирського та Великописарівського районів.  

 
Рис. 1. Перспективність використання території Сумщини для екологічного туризму 
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Території майбутніх НПП співпадають з визначеними ділянками, 

перспективними для розвитку екологічного туризму. Пріоритетним 

напрямком розвитку мережі національних природних парків є екологічний 

туризм. 

У залежності від завдань та можливостей дослідження набір 

факторів, що визначають перспективність території, може бути змінено.  

Результати роботи можуть бути використані під час розробки 

комплексних програм розвитку регіонального екологічного туризму, 

планів екологічного менеджменту територій, обґрунтуванні місць 

встановлення веж спостережень, прокладання екологічних стежок. 
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ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

 

ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У БАСЕЙНІ  
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У роботі за допомогою методу атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії встановлений вміст важких металів у донних відкладах 

і ґрунтах прибережної зони р. Куриця с. Успенка Буринського району 

Сумської області, який не перевищує природної норми. Зазначено основні 

можливі джерела забруднення важкими металами, можливі патології 

організму людини при їх нестачі або надлишку. 

У природі існує гармонія хімічного складу живих організмів і 

середовищ, у яких вони існують (повітря, вода, ґрунти тощо). З розвитком 

виробництва існуючий баланс порушується: у довкілля викидається 

велика кількість промислових відходів, які включаються в природний 

кругообіг речовин, порушуючи його. 

У міжнародному суспільстві цю проблему вирішують на науковому 

рівні. Так, згідно резолюції ІІІ Європейської конференції (Лондон, 1999 

рік), що була присвячена цій темі, законодавчим органам європейських 

держав було рекомендовано розробити пакет законів і цільових програм, 

які б гарантували населенню сприятливе екологічне оточення, 

кваліфіковану медичну допомогу за наявності захворювань, пов'язаних з 

різними техногенними впливами, та їх профілактику. Такі захворювання 

називаються мікроелементози. Це новий клас захворювань людей і 

тварин, обумовлений дефіцитом або надлишком життєвоважливих, 

токсичних елементів, а також дисбалансом мікро- і макроелементів. 
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Дуже небезпечні токсиканти – важкі метали. При хронічному 

отруєнні Cu і його сполуками у людини відбувається розлад нервової 

системи, порушення роботи печінки і нирок. Сполуки Mn, якщо їх вміст 

перевищує норму, діють на центральну нервову систему, викликаючи 

тяжкі органічні зміни. Великі дози пригнічують рефлекторну 

збуджуваність спинного мозку. Сполуки Fe можуть припікати стінки 

травного каналу і викликати блювоту. При хронічному отруєнні виникає 

―залізна гарячка‖ (втомлюваність, сонливість, підвищення температури, 

лейкоцитоз). Металічний Ni і його сполуки можуть викликати 

захворювання на рак. При тривалому контакті з Ni або його сполуками в 

робітників промислових підприємств виникають головні болі, 

запаморочення, подразливість, погіршення апетиту, епігастральні болі, 

задишка. Pb перешкоджає нормальній функції ферментів. Вплив на ЦНС 

прослідковується через головні болі, втомлюваність, порушення сну, 

погіршення пам'яті, дратівливість, запаморочення, епілептичні напади, 

розлади зору, мови, галюцинації, втрати свідомості, коматозний стан. У 

вагітних жінок виникають передчасні пологи, викидні, юувають 

мертвонароджені діти. Народжені ж повільно ростуть, у них високий 

рівень смертності [1]. 

Більшість екологічних досліджень спрямована на порівняння вмісту 

сполук цих елементів відносно нормованих або фонових значень. Тому за 

мету виконаної нами роботи було взято встановлення вмісту важких 

металів Cu, Mn, Fe, Ni, Pb у такому природному об'єкті, як басейн річки 

Куриця села Успенка Буринського району Сумської області. 

Для дослідження були відібрані проби мулу та ґрунтів прибережної 

зони. Вміст важких металів у них визначався методом атомно-

абсорбційного спектрофотометричного аналізу на базі лабораторії фізико-
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хімічних досліджень Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка. 

Атомно-абсорбційний аналіз дозволяє визначати низькі концентрації 

речовин з високою точністю. Він базується на об'єднаному законі Бугера-

Ламберта-Бера, за яким оптична густина приготованого розчину прямо 

пропорційна концентрації речовини та товщині шару поглинання. В 

основі методу лежить ефект резонансного поглинання вільними 

незбудженими атомами елемента випромінювання певної довжини хвилі, 

що відбувається при введенні розчину в полум'я суміші ацетилен-повітря 

[2, 3]. 

Для приготування кислотних витяжок ми з відібраних проб брали 

близько 10 г висушених повітряно-сухим методом наважок, заливали 100 

мл 1 н хлоридної кислоти, відстоювали протягом доби і фільтрували через 

паперовий фільтр. 

За допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра спочатку 

визначали оптичну густину (Do) відповідного стандартного розчину (з 

відомим вмістом металу – Со), а потім – оптичну густину досліджуваного 

розчину (Dх). 

За співвідношенням знаходили невідому концентрацію металу Сх: 

Do

DxCo
=Сх



 

Результати експерименту наведені у таблиці 1. Для оцінки вмісту 

елементів у досліджуваних пробах використовувалось орієнтовне 

значення їх вмісту в природних ґрунтах [4].  

Як видно з таблиці, визначений вміст Сu близький до природного – 

2,78–5,02 мг/кг. У воді річок і озер середня концентрація Cu – 7 мкг/л, в 

океанах – 0,9 мкг/л. У навколишнє середовище Сu потрапляє з таких 

джерел забруднення, як кольорова металургія, транспорт, купрумвмісні 
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добрива і пестициди, процеси зварювання і гальванізації, спалювання 

вуглеводневих палив в різних галузях промисловості. 

Таблиця 1 

 Вміст важких металів у мулі та ґрунтах берегів р. Куриця 

Елемент 

Встановлений вміст у 

досліджуваних пробах, мг/кг 

Вміст у природних ґрунтах, 

мг/кг 

мулу ґрунтів 
середнє 

значення 
межі 

Cu 2,78–5,02 
виявлено в 

дуже малих 

кількостях на 

межі 

чутливості 

приладу 

3 2–100 

60 20–300 Mn 77,16–91,24 

10 2–200 
Pb 1,85–4,25 

38000 7000–550000 
Fe 38,69–79,00 

40 5–500 Ni 12,47–31,71 

  

Концентрація Mn у мулі р. Куриця теж близька до середньої (77,16– 

91,24 мг/кг). Взагалі у річковій воді вміст Mn змінюється сезонно від 

сотих до сотень мкг/л. За даними ВООЗ, викиди Mn становлять 0,09 кг на 

тону виробленої продукції при розробці родовищ металу, 11,36 кг – при 

виплавці металу, 31,55 кг – при виплавці силікомарганцю. Ще один 

суттєвий забруднювач – автотранспорт. 

Встановлене значення вмісту Pb не перевищує середнього і 

знаходиться в межах норми. Загалом концентрація Pb у річковій воді 

становить 0,2–8,7 мкг/л, у морській – 0,03 мкг/л. У довкілля Pb потрапляє 

з викидами, які утворюються під час високотемпературних технологічних 

процесів: видобування залізної руди, виробництво сталі, акумуляторів, 

нафтопродуктів, фотоматеріалів, скла, вибухових речовин, телевізійних 

трубок, друкарських шрифтів [5, 7]. 

Оскільки Fe є одним з найпоширеніших елементів земної кори після 

Аl (4,65% по масі), то можна відзначити його низький вміст (38,69–79,00 
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мг/кг) порівняно з середнім – 38000 мг/кг. Сполуки Fe потрапляють e 

довкілля з стічними водами і шламами хімічного, машинобудівного, 

металообробного, нафтохімічного, хіміко-фармацевтичного, лако-

фарбового, текстильного підприємств. 

Концентрація Ni, як і більшості елементів, близька до середньої і 

становить 12,47–31,71 мг/кг. Найважливішими джерелами забруднення 

навколишнього середовища сполуками Ni є підприємства гірничорудної 

промисловості, кольорової металургії, машинобудування, металообробки, 

хімічні підприємства, транспорт, ТЕЦ та інші [6, 7]. 

На основі наведених даних можна зробити висновок про чистоту 

природного басейну річки Куриця відносно таких важких металів як Cu, 

Mn, Fe, Ni, Pb, хоча їх вміст дещо перевищує мінімальні значення вмісту у 

природних ґрунтах у глобальних межах. Лише відносно Mn 

спостерігається деяке перевищення середнього показника, але він не 

перевищує норми. Низький вміст важких металів на досліджуваній 

території ми пояснюємо відсутністю поблизу басейну річки Куриця будь-

яких промислових об’єктів.  
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВОДИ Р. ВИР 

Чередніченко С.В. 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 

  

Робота присвячена аналізу йонного складу води відкритих 

водоймищ. Для дослідження була обрана р. Вир у м. Білопілля Сумської 

області, яка належить до малих річок басейну р. Сейм. Аналіз проводився 

на вміст у воді хлорид-, фосфат-, сульфат-, нітрат-, нітрит-іонів, катіону 

амонію та визначення рН. Враховуючи те, що р. Вир – протікає у зоні 

населеного пункту, питання про забруднення води різноманітними 

мінеральними складовими є досить актуальним. Даних стосовно 

попередніх систематичних досліджень якості поверхневих природних вод 

р. Вир нами не знайдено. Отримані у роботі результати становлять 

значний інтерес для встановлення реального екологічного стану річки та 

для розробки системи запобіжних природоохоронних заходів у 

майбутньому. 

Аналітична частина роботи виконана на базі лабораторії фізико-

хімічних досліджень кафедри хімії Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка у період з лютого по березень 2007 року. 

Для визначення йонного складу природної води р. Вир використані 

такі методи фізико-хімічного аналізу: 

1) потенціометричний (наявність іонів С1
–
, NО3

–
, NН4

+
 та рН) із 

використанням відповідних йонселективних електродів та йономіру эВ–74 

[1]; 

2) фотометричні методи:  

а) фотоколориметрія та турбідиметрія (визначення сульфатів, 

фосфатів, нітритів) [2, 3].  
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Відбір проб води та аналізи на наявність вище згаданих компонентів 

виконувалися згідно стандартних методик. 

За допомогою йонселективної потенціометрії та фотометрії розчинів 

визначений вміст у поверхневих водах р. Вир у межах м. Білопілля 

Сумської області таких йонів, як NH4
+
, NO2

–
, NO3

–
, Cl

–
, SO4

2–
, PO4

3–
. 

Встановлене перевищення ГДК нітратів та фосфатів у зразках проб. 

Зроблений аналіз можливих причин забруднення річкових вод названими 

компонентами. 

Щодо надходження хлорид-, сульфат-, ортофосфат-, нітрат-, нітрит-

іонів у навколишнє середовище, то підприємства хімічної промисловості, 

а також ті, що виробляють добрива, щороку скидають у річки та водойми 

України близько 50 млн. тон агресивних речовин. 

Найважливіші джерела надходження у навколишнє середовище 

хлорид-іонів – масові викиди під час очистки води, спалювання 

природних продуктів, які містять хлориди. З промислових стоків, 

найбільш забруднюючих хлоридами гідросферу, слід виділити відходи 

хіміко-фармацевтичного, металургійного, целюлозно-паперового 

виробництв, а також поверхневі стоки (за рахунок мінеральних добрив) та 

побутові стічні води. 

У гідросфері біологічною системою, яка фіксує тут азот, є синьо-

зелені водорості. При цьому утворюється амоніак, який піддається 

поступово дворівневій реакції нітрифікації. Обидва рівні являють собою 

реакції окиснення, при цьому проміжним продуктом є нітрит-іон, а 

кінцевим нітрат-іон. На закінчення кругообігу, нітрат і нітрит іони 

перетворюються за допомогою бактерій у процесі денітрифікації в 

газоподібний стан у вигляді азоту або оксиду нітрогену (I). Але в наш час 

за рахунок надмірного використання азотовмісних мінеральних добрив 
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кругообіг азоту порушився, і тому у воді накопичується більша кількість 

нітратів і нітритів [4].  

Щодо впливу хлоридів, сульфатів, ортофосфатів, нітратів та нітритів 

на організм людини, то лімітуючий показник шкідливості хлорид-іонів на 

організм людини є органолептичним. Самі нітрати не токсичні, хоча є 

підстави вважати, що головним проявом власної нітратної інтоксикації є 

гіпоксія тканин, викликана пригніченням дихального ланцюга, розладом 

окиснення та фосфорилювання на ділянці НАДФ, а також порушенням 

таких форм перетворення енергії, як гліколіз та пентозофосфатний цикл.  

Крім того, у надмірних кількостях в організмі людини вони 

перетворюються в нітрити, які спричиняють зміни стану здоров’я. 

Перетворення нітратів у нітрити відбувається під дією ферментів 

мікроорганізмів слинної залози, шлунку і кишок, звідки вони потрапляють 

у кров і тканини. Після цього частина їх вступає в сполуки з іншими 

речовинами, а друга (50–80%) через 10-12год. виходить з організму через 

нирки та сечовий міхур [5]. 

Нітрити діють на гемоглобін крові, внаслідок чого двовалентне 

залізо (Fe
2+

) гемоглобіну перетворюється в тривалентне (Fe
3+

). Гемоглобін 

перетворюється в метгемоглобін, який має темно-коричневе забарвлення. 

При нормальному вмісті в харчових продуктах та питній воді нітритів, в 

організмі утворюється близько 2% метгемоглобіну, який завдяки 

ферментам червоних кров’яних тілець дорослої людини знову 

перетворюється в гемоглобін. У зв’язку з тим, що діти мають інший склад 

гемоглобіну, ферментна система якого не здатна ―боротися‖ з нітритами, 

вони частіше захворюють на метгемоглобінемію, яка характеризується 

темно-синім або фіолетовим забарвленням слизової оболонки і шкіри, 

зниженням кров’яного тиску, серцевою і легеневою недостатністю.  
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Перші ознаки з’являються при вмісті у крові 6–7% метгемоглобіну, 

легка форма супроводжується підвищенням рівня метгемоглобіну до10–

20%, середня – до 20–40% і тяжка – більше ніж до 40%. Це захворювання 

спостерігається не тільки у немовлят, а й у дітей старшого віку і дорослих. 

Метгемоглобінемія у дорослих не має клінічних ознак. Нітрати у високих 

концентраціях діють на засвоєння вітаміну A, порушують діяльність 

щитовидної залози, серця, ЦНС. 

Ще більш загрозливими для організму людини є нітрозоаміни, які, 

як показали досліди на тваринах, сприяють утворенню злоякісних пухлин 

на всіх органах і захворюванням печінки. Дані дослідів на пацюках 

свідчать, що нітрозоаміни діють на плід, що розвивається в організмі 

приблизно в 10 разів більше, ніж на дорослих людей.  

Деякі вчені-дослідники наголошують, що причину випадкового на 

перший погляд захворювання на рак, особливо у молодшому віці, 

необхідно шукати у відхиленнях, що мали місце за період вагітності у 

немовлят. 

 Показник шкідливості NH4
+
– санітарно токсикологічний [5]. 

Фотометричне визначення ортофосфатів. Фосфат-йони у 

присутності молібдату амонію у кислому середовищі утворюють 

фосфорномолібдатну гетерополікислоту, яка має слабке жовте 

забарвлення. Відновленням фосфорномолібдатної гетерополікислоти у 

м’яких умовах (зокрема, аскорбіновою кислотою) отримують 

„фосфорномолібденову синь‖, яка має інтенсивне забарвлення, що є 

основою високочутливого методу визначення фосфатів. 

Розчини фотометрують в кюветах з товщиною оптичного шару 2 см 

з довжиною хвилі 882 нм. Вміст ортофосфатів знаходять по 

каліброваному графіку. 
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Результат визначення ортофосфатів дає сумарну концентрацію 

H3PO4, H2PO4
–
, HPO4

2–
, PO4

3–
. Вміст кожної форми в значній мірі 

визначається величиною рН. Знаючи рН і суму ортофосфатів, за табл.1 ми 

розрахували вміст у водах р. Вир конкретних форм [2]. 

Таблиця 1  

Вміст іонних форм фосфатів (у %) залежно від величини рН 

Іонні 

форми 

рН 

5 6 7 8 8,5 9 10 11 

H3PO4 

H2PO4
–
 

HPO4
2–

 

PO4
3–

 

0,10 

97,99 

1,91 

— 

0,01 

83,68 

16,32 

— 

— 

33,90 

66,10 

— 

— 

4,88 

95,12 

— 

— 

1,6 

98,39 

0,01 

— 

0,51 

99,45 

0,04 

— 

0,05 

99,59 

0,36 

— 

— 

96,53 

3,47 

 

Потенціометричне визначення вмісту хлоридів. Метод 

визначення сумарного вмісту хлоридів ґрунтується на використанні 

електродної системи, що складається з вимірювального 

хлоридселективного електрода з твердим внутрішнім контактом і 

електрода порівняння, який має електролітичний ключ, заповнений 

0,1моль/л або насиченим розчином нітрату калію [1, 6]. Визначення 

проводять шляхом прямої потенціометрії.  

Вміст нітритів визначали за класичним методом Грісса, суть якого 

полягає у наступному. У кислому середовищі йони NO2
–
 взаємодіють із 

первинними ароматичними амінами з утворенням солі діазонію. У 

результаті поєднання цієї солі з відповідними ароматичними сполуками, 

що містять OH-або NH2-групу, утворюється інтенсивно забарвлений 

азобарвник рожевого кольору, шляхом фотометрування якого при  = 538 

нм і визначають вміст нітритів. Концентрацію нітрит-йонів (мкг/л) 

знаходять, використовуючи калібрувальний графік. 

Турбідиметричне визначення вмісту сульфатів. Метод 

заснований на визначенні сульфат-іонів у вигляді сульфату барію в 
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кислому середовищі за допомогою гліколевого реагенту. Гліколь 

(етиленгліколь) при осадженні сульфату барію стабілізує суспензію і 

робить можливим турбідиметричне визначення сульфатів [7]. 

Концентрацію сульфатів (мг/л) знаходять по калібрувальному графіку.  

Визначення нітрат-іонів та йонів амонію проводили із 

використанням попередньо відкаліброваних за стандартними розчинами 

електродних систем (відповідний йонселективний електрод та електрод 

порівняння) шляхом прямої потенціометрії водних проб [9].  

 Отримані результати експериментального визначення катіон-

аніонного складу природних вод р. Вир у межах м. Білопілля наведені у 

табл.2. 

На підставі даних таблиці можна зазначити, що вміст хлоридів та 

сульфатів у поверхневих водах р. Вир не виходить за межі ГДК [8], однак 

спостерігається підвищений вміст нітрат-іонів, що становить 1,29 ГДК. Це 

можна пояснити неконтрольованим використанням азотовмісних 

мінеральних добрив, які потрапляють до водоймищ. Концентрація нітрит-

іонів лежить за межами визначення, тому можна говорити про майже 

повну їх відсутність. 

Таблиця 2  

Йонний склад поверхневих вод р. Вир 

 
Показники, мг/л 

рН NH4
+
 Сl

-
 NO3

-
  SO4

2-
 NO2

-
  Н2PO4

– 
+НPO4

2–
 

Правий берег 8,08 3,2 79,5 73 269,55 0,023 3,9 

Середина річки 8,22 2,27 112,2 49 404,35 0,021 4,2 

Лівий берег 8,22 1,8 79,5 52 367,4 0,024 4,3 

Середнє значення 8,17 2,42 90,4 58 347,1 0,023 4,13 

ГДК, мг/л – 2,6 350 45 500 3,3 3,5 

 

Вміст фосфатів перевищує показники ГДК у 1,2 рази. Поясненням 

цього може бути потрапляння до річки залишків фосфорних добрив з 
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полів під час злив і танення снігів, а також з побутовими стоками, що 

містять залишки миючих засобів та інших фосфоровмісних речовин. 

Концентрація аміаку (у формі NH4
+
) практично сягає ГДК. 

Очевидно, його накопичення є наслідком низької інтенсивності 

використання фітопланктоном продуктів розкладання органічних речовин 

та низька аерація поверхневих вод у період льодоставу.  
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