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ВСТУП

Розмір рослинних організмів, значною мірою у зв’язку із прикріпленим
способом життя, є їх надзвичайно важливою базовою характеристикою. З розміром
тісно пов’язано багато властивостей рослин: тривалість життя, місце у біогеоценозі,
що займає вид, роль у харчових ланцюгах екосистеми. Особини різного розміру
роблять неоднаковий внесок в біопродукцію, відрізняються характером
внутрішньоекосистемних зв’язків, мають неоднакову стійкість [1, 2]. Особливої
значущості морфометричні дослідження набули після того, як була розроблена та
знайшла широке застосування методологія віталітетного аналізу [3]. Він розглядає
рослини як багатоознакові організми та дає можливість встановлювати для їх різних
життєвих форм морфометричні параметри, які є найбільш інформативними з
біологічної точки зору.

Аналіз літературних джерел свідчить: незважаючи на те, що вивчення
розмірних характеристик рослин вже довготривалий час є однією із найважливіших
складових окремих напрямків ботанічних досліджень [4, 5], а морфометричний
аналіз застосовується при вивченні різних рівнів організації живого (особин,
популяцій, фітоценозів), на фоні наявності дуже великої кількості робіт, в яких
надається інформація про розмір об’єктів вивчення,  частка розробок з даними про
розмірну структуру тих чи інших сукупностей рослин є незначною. Однак,
доцільність аналізу співвідношення в фітоценозах рослин різних розмірних груп, а
також інформативність даного показника ще декілька десятиріч назад була доведена
в класичних ботанічних працях [6–8]. Останнім часом данні про розмірну структуру
ценопопуляцій рослин найчастіше наводяться в роботах, присвячених вивченню
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конкурентних взаємовідносин [9], стану лісових фітоценозів та їх природного
поновлення [10–13].

В даній роботі ми ставили за мету оцінити величини розмірних параметрів
дерев і розмірну структуру деревостанів однієї з провідних лісоутворюючих порід
Новгород-Сіверського Полісся – сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)  та розкрити
особливості, закономірності формування розмірних ознак цієї породи під впливом
провідних екологічних чинників.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Дослідженням були охоплені лісові угруповання, типові для Новгород-
Сіверського Полісся (табл.  1). В трьох групах асоціацій (Tilieto-Querceta stellariosa,
Betuleta caricosa, Populeta stellariosa) частка P. sylvestris в деревостанах є
незначною, а в інших – навпаки, її представленість сягає рівня домінанту чи
співдомінанту. На період проведення обліків в усіх ценозах дерева P. sylvestris в
своєму розвитку знаходились в генеративному онтогенетичному стані.

В кожному із угруповань у особин P. sylvestris вимірювали висоту (h) та
діаметр стовбура на висоті 1,3 м (d), а також вираховували значення показника
HDR, який свідчить про співвідношення між висотою та діаметром стовбура (h/d). З
точки зору К.К. Висоцького [14] останній морфопараметр, поряд з двома першими,
найбільш стисло і повно відображає зміну статики та динаміки деревостанів, добре
характеризує зв’язок породи з середовищем,  а також ступінь напруженості росту
дерев. За результатами обліку для кожної з груп асоціацій були визначені середні
значення вищевказаних морфопараметрів, а також, була оцінена розмірна структура
сукупностей генеративних рослин P. sylvestris. Для встановлення ролі основних
екологічних чинників у формуванні розмірних величин P. sylvestris застосовували
кореляційний, регресійний, дисперсійний та градієнтний аналізи, а також класичні
лісотипологічні підходи [15, 16].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

За результатами обліку розмірних величин особин P. sylvestris встановлено, що
за групами асоціацій середні значення висоти дерев даної породи коливаються в
межах 20,0 – 33,7 м (табл. 1). Найвищі показники притаманні групам асоціацій
Querceto – Pineta  vacciniosa, Populeta stellariosa, Pineta  coryloso – vacciniosa, Pineta
asariosa та Pineta moliniosa, а найнижчі – Pineta sphagnosa. Середня величина
діаметру стовбура становить 19,1–42,3 см. Найбільші значення даного
морфопараметру характерні для груп асоціацій Pineta moliniosa та Populeta
stellariosa, а найменші – для групи асоціацій Tilieto-Querceta stellariosa. Середні
показники HDR дорівнюють 0,693–1,419 м/см. Найвищою «напруженістю росту»
вирізняється P. sylvestris з груп асоціацій Betuleto – Pineta vacciniosa, Querceto  –
Pineta vacciniosa, і, особливо, Tilieto-Querceta stellariosa,  а найменшою – з Betuleta
caricosa. За допомогою дисперсійного аналізу встановлено, що всі зареєстровані
відмінності у величинах розмірних параметрів P. sylvestris за групами асоціацій є
статистично достовірними (р = 0,0000-0,0011).
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З числа екологічних чинників, які суттєво впливають на формування розмірних
параметрів P. sylvestris, нами найбільш детально була вивчена дія трофності, вологості
грунтів та зімкнутості деревостанів. Визначення ступенів градієнтів зазначених
екологічних чинників здійснювалось з врахуванням лісотипологічних підходів
В.М.Сукачова [15], П.С.Погребняка [16] та результатів власних спостережень.

Таблиця 1
Величини провідних морфометричних параметрів дерев Pinus sylvestris в різних

групах асоціацій Новгород-Сіверського Полісся

Висота особин,
м

Діаметр
стовбура, см HDR, м/см№ Група асоціацій

Х + Sx Х + Sx Х + Sx
1 Pineta (sylvestris) hylocomiosa 23,9 + 0,38 26,8 +  0,64 0,924 + 0,0143

2 Pineta (sylvestris)
calamagrostidosa (epigeioris) 28,1 + 0,78 33,2 + 1,76 0,876 + 0,0424

3 Pineta (sylvestris) nardiosa
(strictae) 27,3 + 0,36 35,8 + 1,45 0,770 + 0,0346

4 Pineta (sylvestris) coryloso
(avellanae) – vacciniosa (myrtilli) 31,8 + 1,11 35,4+ 3,50 0,949 + 0,0902

5 Pineta (sylvestris) asariosa
(europaei) 31,0 + 0,01 32,8 + 1,94 0,951 + 0, 0558

6 Pineta (sylvestris) franguloso (alni)
- vacciniosa (myrtilli) 28,9 + 0,27 32,0 + 1,03 0,939 + 0,0395

7 Pineta (sylvestris) vacciniosa
(myrtilli) 29,8 + 0,75 32,3 + 3,54 0,999 + 0,1043

8 Pineta (sylvestris) moliniosa
(caerulеae) 31,0 + 0,58 42,3 + 0,66 0,734 + 0,0021

9 Pineta (sylvestris)  sphagnosa 20,0 + 2,42 26,1 + 3,38 0,863 + 0,1378

10 Querceto (roboris) – Pineta
(sylvestris)  vacciniosa (myrtilli) 33,7 + 0,72 36,3 + 3,60 1,096 + 0,2196

11
Querceto (roboris) – Pineta

(sylvestris) corylosa (avellanae)
nudum

25,5 + 1,19 26,9 + 2,45 0,966 + 0,0596

12 Betuleto (penduli) – Pineta
(sylvestris)  vacciniosa (myrtilli) 24,4 + 1,38 24,2 + 1,70 1,026 + 0,0333

13 Tilieto (cordataе) - Querceta
(roboris) stellariosa (holosteae) 27,0 + 0,29 19,1 + 0,18 1,419 + 0,0033

14 Betuleta (pendulae) caricosa
(pilosae) 23,0 + 1,15 33,8 + 3,49 0,693 + 0,0375

15 Populeta (tremulae) stellariosa
(holosteae) 33,0 + 0,58 41,6 + 2,59 0,798 + 0,0419

Загальне 25,9 + 0,30 29,2 + 0,51 0,932 + 0,0145
Довірчий рівень, р1 0,0000 0,0000 0,0011

Примітка: значення довірчого рівня (р) розраховані за результатами дисперсійного аналізу

При формуванні кожного градієнту дотримувались наступної принципової
позиції: лісові угруповання та їх місцезростання, представлені на кожній із ступенів,
повинні чітко відрізнятись за параметрами чинника,  що досліджується,  а за рядом
інших екологічних характеристик бути як можна більш подібними.
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В якості ступенів градієнта вологості грунтів (в напрямку її зростання)
виступали наступні групи асоціацій: 1. Pineta hylocomiosа, 2. Pineta vacciniosa, 3.
Pineta franguloso - vacciniosa, 4. Pineta moliniosa, 5. Pineta sphagnosa. Градієнт
трофності репрезентували: 1. Pineta hylocomiosa, 2. Pineta  coryloso – vacciniosa, 3.
Querceto – Pineta vacciniosa. Ступеням градієнту зімкнутості відповідали
місцезростання наступних груп асоціацій: 1. Pineta calamagrostidosa (зімкнутість
0,4), 2. Pineta nardiosa (зімкнутість 0,5), 3. Pineta hylocomiosa (зімкнутість 0,6), 4.
Betuleto – Pineta vacciniosa (зімкнутість 0,7).  Вплив зімкнутості також був
розглянутий на прикладі місцезростань групи асоціацій Pineta hylocomiosa, які
репрезентували ступені даного градієнта на рівні 0,4, 0,5, 0,6 та 0,7.

Встановлено, що за градієнтом вологості грунтів зміна значень морфопараметрів
спочатку проявляється в збільшенні величин та досягненні ними максимальних
показників,  і після цього –  в зменшенні (рис.  1).  За градієнтом трофності у всіх
досліджуваних морфопараметрів має місце збільшення середніх значень по мірі
зростання родючості грунтів (рис. 2). При збільшенні зімкнутості деревостанів
величини діаметру проявляють чітко виражену тенденцію до зменшення, а показники
HDR, навпаки, - до збільшення. Останній факт свідчить про зростання «внеску»
органічних речовин у ріст за висотою по мірі підсилення конкуренції дерев за світло.
Зміна величин морфопараметрів P. sylvestris за  градієнтами зазначених екологічних
чинників є статистично достовірною (р = 0,00000 - 0,00904), а сила впливу факторів
знаходиться в межах 18,3 - 62,0%. В цілому, відзначені тенденції реагування розмірних
величин P. sylvestris на вплив провідних екологічних чинників узгоджуються з
літературними даними щодо еколого-ценотичних властивостей даної породи [17].
Безумовно, досягнення P. sylvestris в конкретних місцезростаннях певних розмірних
величин визначається не тільки прямим впливом кожного із вищезазначених чинників,
а й їх взаємодією між собою та з іншими екологічними параметрами.

Рис.  1. Зміна висоти (А) та співвідношення між висотою та діаметром стовбура
(Б) у особин Pinus sylvestris генеративного онтогенетичного стану за градієнтом
вологості грунтів. Групи асоціацій, що репрезентують ступені даного градієнта: 1.
Pineta hylocomiosa, 2. Pineta (sylvestris) vacciniosa (myrtilli), 3. Pineta (sylvestris)
franguloso (alni) - vacciniosa (myrtilli), 4. Pineta (sylvestris) moliniosa (caerulеae), 5.
Pineta (sylvestris) sphagnosa.
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Рис. 2. Зміна висоти особин Pinus sylvestris генеративного онтогенетичного
стану за градієнтом трофності. Групи асоціацій, що репрезентують ступені даного
градієнта: 1. Pineta hylocomiosa, 2. Pineta (sylvestris) coryloso (avellanae) – vacciniosa
(myrtilli), 3. Querceto (roboris) – Pineta (sylvestris) vacciniosa (myrtilli).

Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок проте, що P.
sylvestris властива не тільки пластичність, яка проявляється у наявності
відмінностей середніх значень морфопараметрів за різними місцезростаннями, а й
мінливість – варіювання абсолютних значень розмірних характеристик  в межах
конкретної групи асоціацій. Про наявність у P. sylvestris в різних групах асоціацій
внутрішньопопуляційного варіювання значень висоти, діаметра стовбура та HDR,
зокрема, свідчать значення похибки середнього арифметичного, надані в таблиці 1, і
рисунки «Ящиків з вусами» (див. рис. 1, 2).

Існування внутрішньопопуляційної мінливості вказує на доцільність більш
детального вивчення розмірної різноманітності особин, які представлені в складі
тієї чи іншої сукупності рослин. При цьому нами був використаний наступний
методичний підхід:

1. Для всієї сукупності генеративних особин P. sylvestris визначені мінімальні та
максимальні значення двох морфометричних параметрів: висоти та діаметра стовбура;

2. На підставі врахування найбільших і найменших значень, для кожного з
морфопараметрів визначені класи розмірності;

3. Для сукупності двох морфопараметрів складена матриця класів розмірності;
4.  З врахуванням абсолютних значень вистоти та діаметра стовбура,  було

визначене місце кожної особини в полі матриці;
5. Розрахований відсоток особин, що репрезентують різні класи розмірності;
6. Складена підсумкова узагальнююча таблиця та на її основі розрахований

коефіцієнт різноманітності розмірної структури (табл. 2).
Коефіцієнт різноманітності розмірної структури (КRRS) нами був розроблений

як виражена у відсотках частка кількості виявлених в даній групі асоціацій варіантів
сполучення різних розмірних  класів висоти та діаметру стовбура (Nf) до загальної,
теоретично розрахованої, кількості таких сполучень (Nt):

КRRS = (Nf / Nt)*100%.
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У всієї обстеженої сукупності дерев P. sylvestris діапазон варіювання
абсолютних значень висоти складав 9,0–36,5 м, а діаметра стовбура (на висоті 1,3 м)
– 5,0–54,8 см. З врахуванням даної особливості, а також того, що частота трапляння
дерев висотою більше ніж 35 м і діаметром менше ніж 10 см є вельми незначною,
для генеративних особин P. sylvestris було виділено 5 основних розмірних класів
висоти та діаметра стовбура, які охоплювали діапазон значень 10–35 м та 10–60 см
відповідно. Для дерев висотою більше ніж 35 м виділений ще один додатковий клас
– Iа,  а для дерев висота та діаметр яких є меншими ніж 10 м і 10 см,  відповідно,  –
клас Vа.  В цілому,  теоретично виділена кількість сполучень різних класів
розмірності (Nt) для генеративного онтогенетичного стану дорівнює 29 варіантам.

Таблиця 2
Представленість за групами асоціацій дерев Pinus sylvestris різних класів

розмірності1
Морфометричні параметри
висота діаметр

Частка (%) особин різного розміру за групами асоціацій
(нумерація груп асоціацій відповідає табл.1)

кл
ас

амплітуда
абсолютних
значень, м кл

ас

амплітуда
абсолют-

них
значень, см

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5

Іа більше 35,0 І 50,0 – 60,0  8,2
Іа більше 35,0 ІІІ 30,0 – 40,0  27,4
Іа більше 35,0 ІV 20,0 – 30,0  14,3
І 30,0 – 35,0 ІI 40,0 – 50,0 2,3 11,6  28,2  6,1 11,7 51,4  23,1 4,9  66,6
І 30,0 – 35,0 III 30,0 – 40,0 4,1 5,9  28,5 66,6 9,1 24,8  11,8  11,8  33,4
І 30,0 – 35,0 ІV 20,0 – 30,0 0,8 11,9  33,4  13,3  9,6 7,2
І 30,0 – 35,0 V 10,0 – 20,0  9,4
ІI 25,0 – 30,0 ІI 40,0 – 50,0 2,5  14,5  48,6
ІI 25,0 – 30,0 III 30,0 – 40,0 13,9 29,4 71,4  21,2 12,9  9,4 10,5 37,6 6,1
ІI 25,0 – 30,0 ІV 20,0 – 30,0 17,4 23,5 14,1 29,0  45,5 25,2  42,3 17,7
ІI 25,0 – 30,0 V 10,0 – 20,0  3,0  100
III 20,0 – 25,0 ІI 40,0 – 50,0 1,3  12,1
III 20,0 – 25,0 III 30,0 – 40,0 5  3,0  17,2  52,8
III 20,0 – 25,0 ІV 20,0 – 30,0 27,3 17,7  21,6  20,1 6,3  47,2
III 20,0 – 25,0 V 10,0 – 20,0 4,1  12,1 5,3
ІV 15,0 – 20,0 ІV 20,0 – 30,0 8,1 5,4
ІV 15,0 – 20,0 V 10,0 – 20,0 11,6  35,3
V 10,0 – 15,0 ІV 20,0 – 30,0 0,4  32,1
V 10,0 – 15,0 V 10,0 – 20,0 1,2

Va менше 10,0 Va менше 10,0
см  19,7

Коефіцієнт різноманітності
розмірної структури (KRRS),  % 48,3 20,7 10,3 13,8 6,9 24,1 20,7 6,9 17,2 24,1 10,3 31,0 3,4 6,9 6,9

Примітка: з таблиці виключені сполучення розмірних класів, яким в усіх групах асоціацій
відповідала частка особин на рівні 0%

Дерева найвищого класу (Iа) розмірності висоти виявлені тільки в двох групах
асоціацій: Pineta coryloso – vacciniosa та Querceto – Pineta vacciniosa. В першій з них
найвищі дерева мали порівняно не значний діаметр (20,0-30,0 см), а в другій,
більший – 30,0-55,0 см. Частка найвищих дерев в групі асоціацій Pineta coryloso –
vacciniosa дорівнює 14,3%, а в групі асоціацій Querceto – Pineta vacciniosa - 35,6%.
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В цих групах асоціацій 53,9-56,7% складають дерева висотою 30,0-35,0 м. Однак,
вони суттєво різняться за діаметром:  в групі асоціацій Pineta  coryloso – vacciniosa
представлені дерева діаметром 30,0–50,0 см, а в групі асоціацій Querceto – Pineta
vacciniosa – діаметром від 10,0 до 50,0 см. Крім того, 29,0% та 10,5%, відповідно, в
двох даних групах асоціацій становить частка дерев ІІ класу висоти (25,0–30,0 м).
Особливістю груп асоціацій Pineta asariosa та Populeta stellariosa є те, що в їх складі
представлені генеративні дерева виключно першого класу висоти (30,0-35,0 м) і
двох класів діаметру: ІІІ, IV та II, III, відповідно.

Таким чином, вище охарактеризована розмірна структура  деревостанів P.
sylvestris з чотирьох груп асоціацій (Pineta coryloso – vacciniosa, Querceto – Pineta
vacciniosa, Pineta asariosa, Populeta stellariosa), в яких зафіксовані одні з найвищих
середніх значень висоти та діаметру стовбура. Результати проведеного аналізу даних
груп асоціацій і всіх інших, свідчать, що сукупності рослин, які мають близькі середні
значення морфопараметрів можуть суттєво відрізнятись за розмірною структурою. В
деревостанах, що характеризуються досить низькими середніми значеннями того чи
нішого морфопараметру (як в групі асоціацій Pineta sphagnosa), цілком можлива
присутність особин, які належать до одних з найвищих розмірних класів.

Розмірна структура кожної сукупності є специфічною як за розподілом дерев за
класами розмірності, так і за ступенем різноманітності представленості різних класів
розмірності. Наприклад, найбільш різноманітна розмірна структура властива групі
асоціацій Pineta hylocomiosa: в ній виявлено чотирнадцять з двадцяти дев’яти (48,3%)
виділених нами можливих варіантів сполучення різних розмірних класів висоти та
діаметра стовбура. В групі асоціацій Betuleto – Pineta vacciniosa виявлено дев’ять
(31,0%) варіантів сполучення різних розмірних класів. Тоді як в групі асоціацій Tilieto-
Querceta stellariosa – тільки один. Останній факт є свідченням того, що P. sylvestris в
деревостанах може існувати при найнижчих рівнях розмірної диференціації особин.

Розгляд зміни величини коефіцієнта різноманітності розмірної структури (КRRS) на
вищезазначених градієнтах екологічних чинників засвідчив наявність тенденції до
зменшення даної характеристики при зростанні вологості та родючості грунтів, і,
навпаки, її збільшення при зростанні зімкнутості деревостанів. Значення коефіцієнту
детермінації для зазначених взаємозв’язків знаходяться на рівні 0,30-0,51. Однак,
найбільш суттєва і статистично достовірна залежність (при значеннях коефіцієнту
кореляції +0,83 та коефіцієнту детермінації 0,69) має місце між коефіцієнтом
різноманітності розмірної структури та кількістю дерев P. sylvestris, представлених в
деревостані. В зв’язку з тим, що структурно неоднорідні деревостани є більш стійкими
до екологічних стресів [12], в останньому випадку ми маємо прояв ефективної
реалізації взаємозв’язку між кількісними та якісними параметрами лісових фітоценозів.

Аналіз спектрів, які відображують представленість в кожній групі асоціацій
розмірних класів висоти та діаметру,  засвідчив,  що ці спектри в основному є
континуальними (рис. 3), тоб-то в межах наявного діпазону показників вони
включають дерева всіх розмірних класів. При цьому виключенням є спектри з групи
асоціацій Pineta sphagnosa (рис. 3А). В ній у складі спектру розмірних класів діаметра
представлені дерева ІІІ,  ІV  та Vа класів,  а відсутні –  V  класу,  а в складі спектру
розмірних класів висоти наявні дерева ІІ, ІІІ та V, Vа класів, а відсутні – IV класу.
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Рис.3. Розмірні спектри Pinus  sylvestris в різних групах асціацій (А – група
асоціацій Pineta  sphagnosa; Б – Pineta hylocomiosa, В – Tilieto (cordataе) - Querceta
(roboris) stellariosa (holosteae))
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За виключенням груп асоціацій Pineta hylocomiosa (рис. 3Б), Pineta sphagnosa,
Betuleto – Pineta vacciniosa, в усіх інших групах асоціацій в розмірних спектрах
висоти представлені дерева не більше ніж трьох класів, а в групах асоціацій Pineta
nardiosa, Pineta asariosa, Tilieto-Querceta stellariosa (рис. 3В), Betuleta caricosa,
Populeta stellariosa - взагалі одного. Тоді як розмірні спектри діаметра в основному
сформовані з 3 - 4 розмірних класів, і лише в групах асоціацій Pineta moliniosa та
Tilieto-Querceta stellariosa розмір діаметра стовбура у дерев відповідає одному
розмірному класу. В групах асоціацій розмірні спектри діаметра, порівняно зі
спектрами висоти, переважно сформовані з більшої кількості класів. Для кожної
групи асоціацій також було проведене порівняння представленості в розмірних
спектрах найбільшої частки рослин того чи іншого класу. В основному у фітоценозах
домінуючою є частка рослин однакових класів висоти та діаметра, або відмінних між
собою на один клас. В групі ж асоціацій Tilieto-Querceta stellariosa така  відмінність
дорівнює двом класам розмірності, що може бути проявом як меншої скорельованості
ростових процесів, так і специфічних особливостей формування морфоструктури
дерев P. sylvestris. Останній аспект в даній групі асоціацій, зокрема, проявляється в
найвищих, порівняно з усіма іншими групами асоціацій, середніх значеннях
співвідношення між висотою та діаметром стовбура (HDR).

Розмірні показники та розмірна структура деревостанів P. sylvestris, є не тільки
інтегральними ознаками щодо біологічних властивостей породи та еколого-
ценотичних параметрів місцезростань, а й самі можуть впливати на процес
існування лісів: ці ознаки є відображенням та складовими всієї системи прямих та
зворотніх зв’язків, притаманних фітоценозам, і визначальних в аспекті забезпечення
їх сталого існування. Однак, в лісах, які знаходяться в системі господарського
користування, кількісні та якісні ознаки розмірної структури деревостанів суттєво
залежать від впровадження лісогосподарських заходів, зокрема, освітлення,
проріджування деревостанів, що, безумовно, накладає відбиток і на систему
взаємозв’зків, які лежать в основі забезпечення стійкості лісових екосистем

ВИСНОВКИ

1. P. sylvestris є однією з основних лісоутворюючих порід Новгород-Сіверського
Полісся. Вона представлена в складі деревостанів значної кількості фітоценозів,
в яких має різний фітоценотичний статус. В різних місцезростаннях дерева P.
sylvestris статистично достовірно відрізняються за середніми значеннями
провідних морфопараметрів (висоти, діаметру стовбура, HDR), а деревостани
цієї породи мають суттєві відмінності у розмірній структурі.

2. До числа екологічних чинників, які статистично достовірно впливають на
розмірні характеристики P. sylvestris, належать вологість грунтів, їх трофність та
зімкнутість деревостанів. Рівень різноманітності розмірної структури
позитивним чином залежить від кількості дерев даної породи, представлених в
складі конкретного фітоценозу.

3. Найвищий рівень різноманітності розмірної структури P. sylvestris притаманний
групі асоціацій Pineta hylocomiosa. Це, в комплексі з континуальністю спектрів,
є результатом і відображенням її значної поширеності в регіоні досліджень,  а
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також різноманітності еколого-ценотичних параметрів місцезростань, що
відповідають даній групі асоціацій.

4. Представленість в деяких групах асоціацій (Pineta asariosa, Pineta  moliniosa,
Tilieto-Querceta stellariosa, Betuleta caricosa, Populeta stellariosa) дерев,
параметри яких відповідають 1-2  класам розмірності є показником того,  що в
даних фітоценозах P. sylvestris існує в межах вузького діапазону екологічної
ніші. В широколистяних лісах це, зокрема, може бути наслідком конкурентного
тиску на P. sylvestris з боку порід-домінантів.
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	Горенко З.А. Влияние простагландина F2α на пигментный состав желчи крыс / З.А. Горенко, Л.С. Карбовская, С.П. Весельский // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.49-56
	В острых опытах на крысах с канюлированным общим желчным протоком изучали влияние простагландина F2α  на содержание пигментов в желчи. Установлено, что простагландин F2α  в дозе 10 мкг/кг массы тела животного, введенный внутрипортально, в целом за опыт уменьшает количество секретируемой желчи на 28,7% (р<0,01), а также содержание в ней основный пигментных производных. Результаты исследования свидетельствуют, что под влияние простагландина F2α  свободного билирубина экскретировалось на 46,3% (р<0,001), моноглюкуронидмоноглюкозида на 56,2% (р<0,001) и диглюкуронида билирубина на 18,5% (р<0,05) меньше относительно контроля. При этом уменьшение выделения с желчью моноглюкуронида и сульфата билирубина под влиянием простаноида не было статистически достоверным.
	Никифорова Е.А. Соотношения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс в условиях алиментарного стресса / Е.А. Никифорова, В.П. Ляшенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.171-176
	В работе исследованы некоторые механизмы, лежащие в основе изменения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс – самцов при алиментарной нагрузке холестерином в течении 21 недели. В результате исследований было установлено, содержание прогестерона было выше аналогичных показателей животных контрольной группы. Что касается уровня тестостерона, то до 12 недели он был ниже контрольных величин, а, начиная с 15 недели и до конца исследований, превышал таковые. Обсуждаются возможные причины перераспределения в биосинтезе данных стероидных гормонов в условиях нагрузки холестерином.
	Письменецкая И.Ю. Хроматографический анализ иммобилизированных на бумажных носителях модельных олигосахаридов/ И.Ю. Письменецкая, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.183-191
	Специально разработанные бумажные субстраты очень удобны для сбора, хранения и пересылки биологических образцов и широко используются (в основном для крови и сыворотки) по всему миру. В данной работе сравнивался уровень экстрагирования углеводов с разных бумажных носителей (карточек Гатри, хроматографических дисков Grade AA Discs и хроматографической бумаги 3mm Whatman) для оценки их использования с этой же целью при изучении ВЭЖХ-спектров олигосахаридов. Хроматографические профили гидролизированного декстрана и гликанов трансферрина показали, что все исследованные матриксы позволяют получить адекватные спектры. Однако, более высокий уровень экстракции с хроматографической бумаги и возможность использования ее для предварительной очистки иммобилизированного материала указывают на этот носитель, как лучшую альтернативу в случае необходимости.
	Супотницкий М.В. [7] считает, что вспышки чумы в г.Одессе помимо завоза судами, также связаны с пульсирующим проявлением реликтового причерноморского очага чумы существовавшего до середины ХYIII столетия, который периодически давал о себе знать незаметными эпизоотиями и эпидемическими проявлениями. Такие природные очаги чумы вполне могли неопределенно долго существовать в Причерноморье, поскольку для их активизации и функционирования на тот период имелись все необходимые экологические, в том числе ландшафтные и фаунистические условия.
	Ландшафтно-географические и эколого-фаунистические предпосылки проявления активности очагов чумы
	До середины ХYIII столетия, когда началось массовое освоение степей и других биомов на территории современной Украины, а также их трансформация, существовали благоприятные ландшафтные и биоценотические условия для проявления активности реликтовых природных очагов чумы. Однако, коренная перестройка исконных биогеоценозов с природной очаговостью в результате антропогенной трансформации ландшафтов, а также сокращение ареалов и реальное исчезновение обширных поселений многих основных носителей возбудителя могли привести к фактическому подавлению активности очагов чумы [12].
	Одними из основных носителей возбудителя чумы, как в очагах Причерноморья, так и на сопредельных территориях в границах современной Украины, в поселениях которых через эпизоотии могла проявляться активизация очагов чумы в прошлом, вероятно, могли являться обычные и даже многочисленные в разные исторические времена обитатели природных биогеоценозов, среди которых были: степной сурок (Marmota bobac), малый суслик (Spermophilus pygmaeus), европейский суслик (Spermophilus citellus), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), черная (Rattus rattus) и серая крысы (Rattus norvegicus), серый хомячек (Cricetulus migratorius) [12] и др. Причем, последний вид, как один из высокочувствительных и высоковосприимчивых к возбудителю чумы грызунов, вероятно, имел высокую численность на территории, где сегодня располагается город Одесса, поскольку по данным археологических раскопок, только в одной точке одесских катакомб в понтическом известняке обнаружено около 100 особей этого вида [12].
	Кроме указанных, в эпизоотии чумы, в ее природных очагах  Причерноморья, также могли вовлекаться и многие виды мышевидных грызунов, занимающие в этом регионе обширные ареалы с флуктуирующей численностью, среди которых в степной и лесостепной зонах наиболее массовыми были домовая мышь (Mus musculus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis). На некоторых территориях современной Черкасской, Херсонской и Крымской областей обычными были также и высоковосприимчивые к чуме тушканчики рода Alactaga [12]. А один из указанных видов грызунов - ключевой резервуар возбудителя чумы - степной сурок или байбак, по мнению Абеленцева В.И. [13] охватывал обширный ареал на территории Украины. В этот ареал входили также и территории современных областей Полесской зоны, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую [12, 13]. Байбак, достигая периодически высокой численности, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых возникали локальные вспышки заболеваний и эпидемии. Чумой, возникшей от степных сурков, болели люди – факт, зарегистрированный в 1854-1855 годах в районе степного города Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря [13]. Кроме Одессы и прилегающих территорий чума периодически проявлялась и в других регионах черноморского побережья, в том числе и в Бессарабии в (1812, 1819, 1824–1825, 1829, 1835–1837), вспышки которой, никак не были связаны с завозом возбудителя морским путем [14].
	Учитывая многочисленные исторические факты, следует признать существование в прошлом, вплоть до начала ХХ столетия обширного реликтового природного очага чумы на обширных территориях Северного-Западного Причерноморья и прилегающих к нему территорий.
	Исторические данные свидетельствуют о том, что сплошная распашка больших пространств очаговой территории с ежегодным использованием ее под монокультуры (или сплошная антропогенная трансформация ландшафтов на больших территориях), при которой катастрофически и необратимо нарушаются местные биоценозы, приводит к исчезновению основных экологических условий существования очага и, прежде всего, его резервуаров [14].
	Антропогенная трансформация степей резко отразилась на многих видах степной биоты, в том числе на степных сурках, обыкновенном хомяке, сером хомячке, европейском, малом и крапчатом сусликах [4, 15], а также на обитании черной крысы – одного из основных резервуаров возбудителя чумы в Северо-Западном Причерноморье. Причем, следует отметить, что черная крыса была исконным обитателем Причерноморья, где по данным раскопок она встречалась в Очаковском районе, в зоне греческой колоний «Ольвия» Николаевской области [12, 16]. В 30-50-хх годах ХХ столетия она обитала в Киеве и в Одессе [16, 17]. В настоящее время черная крыса спорадично обитает на южном берегу Крыма [18]. Иногда формирует временные поселения в портах Одессы и Ильичевска [19]. Степной сурок, как один из основных носителей возбудителя чумы, охватывая обширный ареал на территории Украины, и имея высокую численность, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых чумой болели и люди в 1854-1855 годах в районе Бердянска [4]. Но к началу ХХ столетия численность его сокращалась, и в 30-х годах он встречался лишь в нескольких районах Донецкой и Харьковской областей [17]. Вероятно, эти природные очаги вместе с носителями возбудителя чумы последними исчезли с территории Северного Причерноморья [14]. Однако, мы полагаем, что говорить о полном исчезновении природных очагов чумы на огромных просторах степного Причерноморья, видимо, рано. Наши знания в области экологии таких опасных возбудителей, особенно некоторые их специфические свойства в межэпизоотический период, еще недостаточны с тем, чтобы гарантировано утверждать о невозможности проявления их эпизоотийной и эпидемической агрессивности  при стечении благоприятных для них экологических обстоятельств. В этой связи, власти Одессы должны быть предельно осторожными в принятии решении по любым видам использования территорий массового захоронения погибших от чумы людей, прежде всего известной во всем мире горы «Чумки», бывшего чумного кладбища на территории нынешнего парка им.Т.Шевченко и других мест погребения умерших от чумы.
	Кроме того, результаты многолетнего мониторинга численности и территориального распределения наиболее важных основных носителей возбудителя чумы – серой и черной крыс, проводимый нами, как в урбанизированных ландшафтах г.Одессы, так и в портах Северо-Западного Причерноморья в последние десятилетия, свидетельствует о высокой численности в настоящее время серой крысы. Так, например, в подвалах ряда жилых домов города Одессы в настоящее время она может достигать 50 особей на один 9 этажный дом. При этом, нами установлено, что размножение серых крыс в таких условиях происходит непрерывно в течение всего года, что связано с благоприятными кормовыми и защитными условиями [22]. Высокая численность этого вида регистрируется и на всевозможных временных свалках, особенно, на главной свалке города Одессы, где этого грызуна можно наблюдать активным в любое время суток, и численность его, по данным УНИПЧИ, насчитывает тысячи особей. Значительная численность этого вида наблюдается и в его природных поселениях дельты Дуная и дельты Днестра, где серые крысы обитают круглогодично как дикие грызуны [23]. Численность серой крысы в портах Одессы и Ильичевска периодически колеблется в зависимости от ряда факторов, главным из которых является эффективное проведение профилактических работ на объектах и территории портов [24]. В отдельные годы в портах Одессы и Ильичевска появляется черная крыса, однако ее численность незначительна, хотя  в 60 годах ХХ столетия ее доля в отловах достигала еще 22,6% [24, 25]. На сопредельных с портами территориях обитают различные виды мелких млекопитающих, способные также выступать в качестве прокормителей блох и иксодовых клещей и вовлекаться в эпизоотийные процессы в очагах туляремии и ряда других природно-очаговых инфекций, особенно в пики их численности [26, 27]. Именно с учетом накопленных противочумной службой данных о видовом составе, численности и территориальном распределении потенциальных резервуаров возбудителя чумы, следует считать, что в Причерноморье, несмотря на масштабную деградацию ландшафтных условий и полное исчезновение, либо резкое сокращение численности многих, важных в эпидемическом отношении грызунов, еще сохранились определенные потенциальные эколого-фаунистические условия, которые могут послужить эпизоотологическим индикатором, в случае активизации реликтовых природных очагов чумы.
	Скляр В.Г. Размерная структура древостоев сосны обыкновенной в лесах Новгород-Северского Полесья / В.Г. Скляр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 292-302.
	Проведена оценка величин размерных параметров деревьев и размерной структуры древостоев сосны обыкновенной в разных лесных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. Раскрыты особенности и закономерности формирования размерных характеристик данной породы на фоне влияния ведущих экологических факторов.
	Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к психофизиологической диагностике профессиональной адаптации человека в естественных и экстремальных условиях труда / Н.В. Харковлюк-Балакина, Ю.П. Горго // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 332-341.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
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	Примечание: среднее значение ( стандартная ошибка; * отличие от контрольной группы на уровне p<0,05; ** -  p<0,01; *** p<0,001
	В Табл. 2 приведены средние показатели вариационного и спектрального анализа ВСР, полученные при проведении активной ортостатической пробы у спортсменов после проведения учебно-тренировочных сборов на уровне моря и в горах.
	На основе сравнительного анализа данных, приведенных в таблице 2, можно прийти к выводу, что в целом у спортсменов обеих групп наблюдается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на данную функциональную пробу. Однако у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря, при проведении активной ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем организма. На это указывают достоверно (p<0,05) более высокие значения ИН. Большее напряжение функциональных систему данных спортсменов может быть обусловлено избыточной активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждают высокие значения АМо и LF, а также достоверно (p<0,05) более высокие мощности сверхвысокочастотной компоненты (VHF) в спектре ВСР.
	Таблица 2
	Показатели ВСР при проведении активной ортопробы у спортсменов, проведших учебно-тренировочные сборы на уровне моря и в горах






	RRNN, мc


	Morphologycal peculiarities of H. officinalis seeds have been described, their laboratory and field germination and germination energy have been determined. Terms fo keeping seeds and optimal terms for their sowing have been found out.
	Keywords: Hyssopus officinalis L., seed, germination, germination energy.

