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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Системний аналіз  якості компонентів 

навколишнього середовища» є складовою варіативної частини освітньо-

професійної програми підготовки магістра за освітньо-професійною програмою 

«Екологічна біотехнологія та біоенергетика». Спеціальність 101 Екологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз якості 

компонентів навколишнього середовища» є розкриття закономірностей методів, 

прийомів дослідження якості природних і антропогенно-змінених екосистем. 

Метою дисципліни є формування знань про науку, її сутність, системного 

наукового мислення, практичних навиків у галузі аналізу складних систем 

навколишнього середовища. 

Завдання курсу: 

‒ підвищення рівня теоретичних знань про якість навколишнього 

середовища; 

‒ отримання знань щодо теоретичних основ, інструментів та методів 

системного аналізу якості навколишнього середовища;  

‒ оволодіння принципами оцінки стану та якості природних та 

антропогенно-змінених екосистем;  

‒ пізнання методів управління якістю екологічних систем різного типу їх 

компонентів;  

‒ розуміння принципів екологізації антропогенної діяльності; 

‒ забезпечення можливостей використання набутих знань та умінь для 

опису, аналізу та прогнозування стану систем довкілля в умовах обмеженої 

інформації; 

‒ формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до 

навколишнього середовища на основі знань про природу. 

Студент повинен знати:  

– методологічні засади системного підходу та системного налізу; основні 

системні визначення; основи екосистемології; 
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– основи моделювання екологічних систем; 

– визначальні фактори якості навколишнього середовища, біологічних 

обєктів, включаючи людину; 

– методи і критерії оцінки якості навколишнього середовища; 

– основний понятійно-термінологічний апарат щодо системного аналізу 

навколишнього середовища (основні дефініції);  

– принципи застосування системного та діалектичного підходів у 

наукових екологічних і природоохоронних дослідженнях;  

– принципи використання на практиці методів збору та узагальнення 

інформації, спостереження, прогнозування, моделювання даних екологічного і 

геоінформаційного моніторингу навколишнього середовища;  

– суть інформаційно-логічного, функціонального та кореляційного 

(факторного) системно-екологічного аналізу;  

– підходи до встановлення мети та розробки програми досліджень 

навколишнього природного середовища; творчого пошуку для вирішення 

поставлених завдань для подолання глобальних екологічних проблем;  

– засоби мінімалізації антропогенного впливу на якість природного 

середовища; 

– особливості якості навколишнього середовища в секторальних 

екологічних системах (урбо-, агро-, техносистемах, заповідних і рекреаційних 

територіях, на водних та наземних об’єктах); 

– принципи використання методів експертних оцінок та пропозицій 

спеціалістів, їх аналіз для формування зваженого результату геополітичних 

екологічно орієнтованих природоохоронних рішень;  

уміти:  

- володіти понятійно-термінологічним апаратом щодо системного 

аналізу навколишнього середовища (основні дефініції); 

- застосовувати принципи системного аналізу при оцінці якості 

навколишнього середовища; виявляти системні закономірності; 
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- визначати систему для розв'язання конкретних проблем (ситуацій), 

будувати та досліджувати її модель; 

- виконувати спрощення, ранжування, показників якості; 

інтерпретувати одержані результати, робити висновки; 

- отримувати і аналізувати загальну і спеціальну інформацію щодо 

особливостей об’єкту, а також щодо засобів вирішення поставленого завдання; 

- порівнювати і обгрунтовувати, використовувати наявну інформацію; 

- визначити показники якості об’єкту аналізу; 

- обгрунтовувати вид критерію якості об’єкту аналізу; 

- оцінювати стан і якість компонентів навколишнього середовища;  

- розробляти алгоритм дій при аналізі якості навколишнього 

середовища; 

- застосовувати сучасні методи захисту довкілля;  

- обгрунтовувати заходи щодо підвищення якості навколишнього 

середовища; 

-  впроваджувати методи екологізації у всіх сферах діяльності людини; 

- застосовувати принципи системного аналізу в сфері екологічної 

освіти та освіти в інтересах сталого розвитку.  

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості 

дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, забезпечує вивчення 

дисциплін «Біологія клітини», «Генетика», «Загальна мікробіологія і 

вірусологія», «Хімія», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Обчислювальна 

математика та програмування», «Загальна біотехнологія», «Процеси і апарати 

біотехнологічних виробництв», «Фізіологія та діагностика людини та тварин», 

«Основи екологічної біотехнології», «Біоінженерія», «Сучасні біотехнології в 

агросфері», «Основи біоіндикації та біотестування», «Проектування 

біотехнологічних виробництв (основи проектування)» , «Біоенергетика», 

«Біотехнологія переробки відходів»,  «Біотехнологія очищення води», 

«Харчова біотехнологія», «Екологія», «Санітарія і гігієна виробництв та 
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продукції», «Технології біорекультивації. Біоремедіація грунтового й водного 

середовищ». 

Основними формами роботи є лекції, практичні та лабораторні заняття, 

самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем. 

Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під 

час вивчення дисципліни є поточний модульний контроль успішності, 

диференційований залік.  

Звіт з лабораторної роботи має включати: 

- тему та мету роботи; 

- визначення навчальних елементів; 

- виконані матеріали відповідно до поставлених у  роботі завдань; 

- відповіді на контрольні питання. 
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1 ПЕРЕЛІК  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1. 

Тема. Біологічна індикація й біологічний моніторинг 

Мета роботи: ознайомитися з теоретичними основами біологічної 

індикації й біологічного моніторингу, універсальними та спеціальними тест-

організмами; визначити основні чинники забруднення навколишнього 

середовища за допомогою тест-організмів. 

Обладнання та реактиви: таблиці видів біоіндиктаорів. 

Навчальні елементи: стенобіонтні види, біоіндикація, рослини-

біоіндикатори. 

Техніка безпеки: робота з дикоростучими рослинами 

Теоретичні відомості 

Чутливість організмів до змін умов середовища й особливо до наявності 

конкретних хімічних домішок покладена в основу біологічної індикації й 

біотестування, яку використовують поряд з інструментальними методами 

оцінки забруднення природного середовища. Рідкі, як правило, стенобіонтні 

(потребуючі строго певних умов існування) види часто найкращі індикатори 

(показники) стану довкілля. Їх часткове або повне зникнення служить доказом 

дії несприятливих антропогенних чинників на середовище існування в 

конкретних локальних зонах. 

Біоіндикація – оцінка стану навколишнього середовища за реакціями 

живого організму. Ці реакції дозволяють оцінити антропогенний вплив на 

довкілля в показниках, що мають біологічний зміст. 

Показником якості умов існування служить і загальна кількість видів, що 

мешкає у даній місцевості. Зменшення кількості видів може раніше, ніж 

виявиться зниження загальної чисельності особин або родючості ґрунтів, 

вказувати на зміну стану довкілля або забруднення. 

У лісових масивах зручними індикаторами якості середовища служать 

жуки- короїди. Дуже ослаблені дерева, що відмирають, заселяються короїдами. 
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Однак, якщо причиною загибелі дерев послужили фактори, не характерні для 

природного середовища, короїди не з’являються. Відмирання насаджень при 

відсутності заселення їх жуками-короїдами – надійний доказ антропогенного 

забруднення атмосфери. 

Для біоіндикації довкілля використовуються рослини й тварини, які 

мають різну стійкість до антропогенних впливів. Рослини служать хорошим 

показником зміни якості середовища в результаті антропогенного забруднення 

(табл. 1.1). 

Таблиця1.1 – Рослини-біоіндикатори антропогенного забруднення 

атмосфери 

Індукований фактор забруднення 

довкілля 
Рослина-біоіндикатор 

Загальне забруднення Лишайники й мохи 

Важкі метали Слива, квасоля звичайна 

Діоксид сірки (SO2) Ялина, люцерна 

Фтористий водень (HF) Кісточкові плоди, гладіолус 

Хлористий водень (HCl) Береза бородавчаста, суниця лісова 

Аміак (NH3) Соняшник, кінський каштан 

Сірководень (H2S) Шпинат, горох 

Фотосмог Кропива, тютюн 

 

Біоіндикація тварини більш цікава як об’єкту, фізіологічно близького до 

людини. За їх реакціями можна передбачати наслідки впливу забруднення не 

лише для природи, але й для людини. Мікроби найбільш швидко реагують на 

зміни екологічного стану навколишнього середовища, тому в якості 

біоіндикаторів найкраще підходять для санітарно-медичних експериментів. 

На сьогодні не для всіх шкідливих речовин встановлені гранично 

допустимі концентрації, водночас далеко не кожну з них можна визначити 

безпосередньо при хімічному аналізі. Біологічне тестування можна вважати 

обов’язковою умовою для отримання інтегральних оцінок забруднення 

ксенобіотиками – будь-якими речовинами, чужорідними для організму або 

групи організмів різного виду, що викликає порушення біотичних процесів, 

включаючи їх загибель. У ряді випадків, особливо в умовах аварійної ситуації, 
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необхідний експрес-аналіз самого факту забруднення водойм. Хоча 

біоіндикація не дозволяє встановити увесь спектр ксенобіотиків у воді (якщо 

вони не відомі з інших джерел), проте загальний висновок про якість води 

можна одержати швидко і досить надійно. Як правило, в якості організмів-

індикаторів забруднення води, використовують бактерії, водорості, 

безхребетних (інфузорії, ракоподібні, молюски). Спостереження за рослинами 

(табл. 1.2) дає можливість судити про характер і стан ґрунту, оскільки 

середовище існування рослин значною мірою визначається такими 

властивостями ґрунтів, як вологоємність, структура, щільність, температура, 

вміст кисню, поживних речовин, важких металів і солей. 

Таблиця 1.2 – Рослини-біоіндикатори стану ґрунтів 

Індукований фактор забруднення 

довкілля 
Рослина-біоіндикатор 

Засоленість ґрунтів Галофіти; наприклад, лобода 

Застійна вогкість ґрунтів М’ята, польовий хвощ 

Підвищена сухість ґрунтів Ромашка, полинь 

Підвищена вологість ґрунтів М’ята, щавель, хвощі 

Підвищена ущільненість ґрунтів Пирій, жовтець повзучий 

Піщаність ґрунтів Мокриця, коров’як 

Глинястість ґрунтів 
Жовтець повзучий, кульбаба, 

дим’янка 

 

Хід роботи 

Завдання 1. Ознайомитися з таблицею 1.3 і виявіть спеціальні тест-

організми, що реагують тільки на один забруднювач, та універсальні 

біоіндикатори, що одночасно реагують на велику кількість забруднювачів. На 

підставі зроблених висновків складіть власні таблиці рослин-індикаторів у 

лабораторний звіт. 

Завдання 2. За допомогою складених таблиць визначити хімічний склад 

та ймовірні джерела забруднень, які призвели до хвороб рослин-індикаторів на 

обраній екосистемі. Отримані дані занесіть до лабораторного звіту. 
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Таблиця 1.3. – Організми-біоіндикатори стану довкілля 

Вид забруднення 
Біоіндикатори (тест-

організми) 

Ознаки хвороби, викликані 

дією ксенобіотиків 

Діоксид сірки (SO2 ) 

Люцерна, гречка, 

подорожник великий, 

горох, конюшина 

Міжжилкові некрози й 

хлорози 

Діоксиди азоту (NO, NO2) Шпинат, махорка, селера Міжжилкові некрози 

Хлор (Cl2) 
Шпинат Збліднення листя 

Квасоля, салат, помідор Деформація хлоропластів 

Етилен (C2Н4) 
Петунія 

Відмирання квіткових 

бруньок, здрібніння квіток 

Салат, помідор Закручування країв листя 

Озон (O3) 

Тютюн, смородина 

червона 

Некротичні плями на 

верхній стороні листя 

Шпинат 
Некрози верхньої сторони 

листя 

Фтористий водень (НF) 

Гладіолус, тюльпан, 

петрушка кучерява 

Некрози верхівок і країв 

листя 

Бджола медоносна Захворювання й загибель 

Пероксіцацетилнітрат 
Кропива пекуча 

Смугасті некрози на нижній 

стороні листя 

Метлиця однолітня Смугасті некрози листочків 

Сполучення шкідливих 

речовин у повітрі (SО2, 

НСl, NO, NO2, НF) 

Листуваті й кущуваті 

лишайники 

Зниження вмісту 

хлорофілу, зменшення 

вмісту живих клітин 

водоростей 

Ялиця, ялина, сосна 

звичайна 

Зниження вмісту хлорофілу 

хвоїнок, зменшення й 

затримка росту дерев 

Радіонукліди (Sr
90

, Сz
137

) 
Оленячі та ісландські 

мохи, лишайники 

Нагромадження в сухій 

речовині рослини 

Фторид-іон, іони важких 

металів (Рb, Zn, Cd, Мn, 

Сu) 

Мохи (сфагнум й ін.), 

мітлиця повзуча, мітлиця 

тонка, гірчиця біла, 

листова капуста, кінський 

каштан 

Нагромадження в сухій 

речовині рослини 

Бджола медоносна Нагромадження в меді 

 

Контрольні питання 

1. Перечисліть рослини-індикатори, які зустрічаються в екосистемі міста. 

2. Які живі організми називають універсальними біоіндикаторами? 
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Література: [1, с. 132–150; 2, с. 84–89; 3, с. 60–80; 4, с. 112–180; 5, с. 373–

388; 6, с. 24–25; 7, с. 139–389; 9; 11, с. 110–140; 13, с. 30–100; 15, с. 100–200; 20, 

с. 80–160; 23, с. 210–364; 30, с. 67–108; 31]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Аналіз якості ґрунтів. Методика оцінки токсичності водних джерел 

та ґрунтів за допомогою «ростового тесту» 

Мета роботи: навчитися оцінювати токсичні властивості об’єктів 

довкілля з використанням «Ростового тесту». 

Обладнання та реактиви: чашки Петрі, лабораторний посуд, проби 

грунту, води, індикаторні культури. 

Началь ні елементи: фітотоксичний ефект, пророщування тест-культур 

у ємностях, морфологічні особливості рослин, плаваючі диски, тест-культури 

Теоретичні відомості 

Рослини – це найбільш зручні індикатори забруднення навколишнього 

середовища, тому що вони є первісними ланками трофічних ланцюгів і 

відіграють головну роль у поглинанні різного роду забруднювачів. Унаслідок 

цього, за допомогою рослин можна достатньо точно оцінити екологічну 

ситуацію на досліджуваній території. 

Сутність ростового тесту полягає в обліку змін показників проростання 

індикаторної культури, вирощеної на досліджуваних зразках ґрунту, води, 

водних витяжок ґрунтів тощо. Метод дозволяє оцінити не тільки пригнічуючу 

дію різних забруднювачів на рослини, але і стимулюючий ефект. 

Перевагу віддають тест-культурам, які швидко проростають та є 

характерними для даного регіону. Наприклад, у регіонах з дерново- 

підзолистими ґрунтами в якості тест-культури використовують овес і горох; у 

регіонах зі степовими ґрунтами – пшеницю, люцерну, боби і квасолю. 

Найбільш розповсюдженими тест-культурами є пшениця, огірок та салат. 

Опис методу. Існує значна кількість варіантів проведення ростового 

тесту. Деякі з них розглянуті нижче. 
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1. Пророщування тест-культур у чашках Петрі 

При оцінці токсичності проб ґрунтів в чашку Петрі кладуть аркуш 

фільтрувального паперу, на який насипають 1 грам висушеного та 

подрібненого ґрунту і рівномірно розподіляють по ємності. Потім додають 5–

7 мл води (використовують кип’ячену питну воду, яку попередньо відстоюють 

кілька днів) і на ґрунт висаджують по 30–50 насінин індикаторної рослини 

(залежно від величини). Найбільш зручними культурами для тестування в 

чашках Петрі є рослини з дрібним насінням – редис, гірчиця, цибуля звичайна 

(рис. 2.1). Контрольним субстратом у цьому випадку є ґрунт, відібраний на 

умовно чистій території (заповідник, заказник, курортна зона та ін.). 

При оцінці токсичності водних зразків (стічних та природних вод, питної 

води тощо) в чашку Петрі кладуть аркуш фільтрувального паперу, зволожують 

його 5–7 мл водної проби і висаджують по 30–50 насінин. Через кожні шість 

годин проводять провітрювання чашок шляхом відкривання на декілька 

хвилин. Експеримент триває 72–96 годин. Контрольним субстратом є кип’ячена 

відстояна питна вода. 

 

 

Рисунок  2.1 – Ростовий тест у чашках Петрі на насінні редису 

 

Після закінчення експерименту рослини обережно виймають з чашок 

Петрі (при необхідності змивають з них ґрунт) та вимірюють довжину 
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кореневої і стеблової системи паростків, а також сиру масу десяти найбільш 

типових проростків. Потім рослини поміщають у паперові пакети і висушують 

протягом декількох днів, після чого визначають їхню суху масу. 

Дослідження всіх варіантів проводять у трьох повторностях. 

2. Пророщування тест-культур на «плаваючих дисках». 

При дослідженні токсичності проб води і водних витяжок за цим 

методом в лабораторні склянки наливають досліджувані проби води чи 

витяжки в об’ємі 250–500 мл. Насіння індикаторної культури (по 20–25 

насінин) пророщують на спеціальних плаваючих кільцях з пінопласту, 

обтягнутих марлею. Для цього дослідження зручною культурою є пшениця 

(рис. 2.2). На перші кілька діб ємності з досліджуваними зразками накривають 

склом. Два-три рази на добу скло знімають на 10-15 хв. для провітрювання. 

На четверту добу ємності з насінням поміщають на полицю, де при 

можливості протягом 14 годин (з 6:00 до 20:00) підтримується постійне 

освітлення. Витримують рослини в таких умовах ще 2 тижні, фіксуючи 

наступні показники: 

– час появи сходів і їхню кількість (кожну добу); 

– довжину надземної частини проростків та їх приріст (кожну добу); 

– загальну кількість пророслих насінин (на кінець експерименту). 

 

 

Рисунок – 2.2 Ростовий тест на «плаваючих дисках» з насінням пшениці 
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При цьому звертають увагу на морфологічні особливості рослин (раннє 

пожовтіння, особливості розвитку кореневої системи та ін.). Дослідження всіх 

варіантів проводять у трьох повторностях. Контрольним субстратом є 

кип’ячена відстояна питна вода. 

Через два тижні молоді рослини обережно звільняють із води та трохи 

підсушують на фільтрувальному папері. Потім проводять виміри довжини 

кореневої і стеблової системи (рис. 2.3) та визначають сиру масу десяти 

найбільш типових проростків. Після цього рослини поміщують у паперові 

пакети, висушують протягом декількох днів, а потім визначають суху масу. 

 

 

                             Контроль          Проба 1           Проба 2           Проба 3 

Рисунок 2.3 – Вимірювання довжини надземної частини паростків пшениці 

 

3. Пророщування тест-культур у ємностях 

При дослідженні токсичності проб ґрунту в кожну з посудин вносять по 

50–100 г субстрату, зволоженого до 70 % (використовують кип’ячену відстояну 

питну воду), і висівають по 15–20 пророслих насінин тест-культури. У даному 

випадку індикатором може слугувати будь-яка рослина. Для дослідження 

використовують лабораторний скляний простерилізований посуд, у разі його 

відсутності – чисті пластикові стакани, чашки та ін. 

На перші кілька діб посудини з зразками накривають склом. Два-три рази 

на добу скло знімають на 10–15 хвилин для провітрювання. На четверту добу 
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ємності з висадженим в них насінням поміщають на полицю, та створюють для 

них умови, аналогічні вказаним у п. 2. 

Неодмінною умовою проведення даного експерименту є підтримка 

постійної вологості досліджуваного ґрунту (на рівні 70 % від повної 

вологоємності ґрунту), яка досягається наступним: 

– перед закладкою ґрунт просушують і зважують; 

– підготовлений в такий спосіб ґрунт зволожують такою кількістю води, 

що дозволяє досягти 70%-ї вологості; 

– зволожений у такий спосіб ґрунт розносять в експериментальні ємності 

і визначають загальну вагу. 

У ході експерименту зважування періодично повторюють і компенсують 

утрату вологи шляхом поливу відповідною кількістю води. 

Дослідження усіх варіантів проводять в трьох повторностях. 

Контрольним субстратом у цьому випадку є ґрунт, відібраний в екологічно 

чистій зоні (заповідник, заказник, курортна зона та ін.). 

Обробка результатів ростового тесту. Після проведення вимірювань 

для кожного з досліджуваних варіантів обчислюють середню довжину 

надземної і кореневої частин х ± т, де т – помилка середнього арифметичного, 

яку визначають так: 

2

,m
N


                                                   (2.1) 

де N – кількість результатів;   – дисперсія, яку визначають за виразом: 
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x x
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                                           (2.2) 

Достовірність різниці середніх арифметичних ґ розраховується за 

критерієм Стьюдента-Фішера: 
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                                             (2.3) 
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де 1x  – середнє арифметичне значення показника в контрольному досліді; 2x  – 

середнє арифметичне значення показника в досліджувальному варіанті; 

m1 – помилка середньго арифметичного в контрольному досліді; m2 – те ж у 

досліджувальному варіанті. 

Якщо фактично встановлена величина t більше або дорівнює критичному 

(стандартному) значенню tst роблять висновок про існування статистично 

достовірної різниці між середніми арифметичними у досліджуваному та 

контрольному варіанті. Якщо ж фактична величина t менша за tst, різницю між 

середніми вважають статистично недостовірною. 

Відсутність статистично достовірної різниці між середніми значеннями 

біопараметра у контрольному та досліджуваному варіанті свідчить про 

відсутність значних змін ростових процесів у біоіндикаторів, в порівнянні з 

контрольним варіантом. Тобто ґрунт або вода у досліджуваному варіанті майже 

такої ж якості, як і в контрольному досліді та не має токсичних властивостей. І 

навпаки, статистично достовірна різниця між варіантом та контрольним 

дослідом вказує на те, що досліджуваний зразок (вода, ґрунт) мають 

фітотоксичні властивості. 

Фітотоксичний ефект визначається у відсотках за будь-яким 

біопараметром: за масою рослини, довжиною кореневої або стеблової системи, 

кількістю ушкоджених рослин або кількістю сходів тощо. Розраховується 

фітотоксичний ефект за формулою: 

0

0

100 %,xM M
ФЕ

M


                                    (2.4) 

де Мо – значення біопараметра (маса рослин, висота паростків, довжина 

корінців та ін.) у посуді з контрольним субстратом; Мх – значення аналогічного 

біопараметра у посуді з досліджуваним субстратом. 

Приклад розрахунку 

При дослідженні токсичності проб річкової води, відібраної на відстані 

500, 1000 і 1500 м від місця скиду стічних вод підприємства, були отримані 

наступні результати (табл. 2.1). В якості біоіндикатора використовували 
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насіння озимої пшениці, пророщування якої проводилося на «плаваючих 

дисках». Контрольним субстратом була вода, відібрана на відстані 500 м вище 

місця скиду стічних вод підприємства. 

Таблиця 2.1 – Результати оцінки токсичності річкової води, відібраної на 

різних відстанях від місця скиду стічних вод промислового підприємства за 

«Ростовим тестом» 

Варіант 

Контроль (500 м 500 м від місця 1000 м від місця 1500 м від місця 

до місця скиду) скиду скиду скиду 
Висота Довжина Висота Довжина Висота Довжина Висота Довжина 

рослин, коренів, рослин, коренів, рослин, коренів, рослин, коренів, 

см см см см см см см см 
12,2 14,0 9,2 9,9 10,3 8,3 12,3 9,9 

13,4 13,7 8,3 8,7 10,1 8,7 14,6 8,7 

10,8 12,9 7,4 6,3 12,3 7,9 12,9 6,3 

9,6 14,8 7,2 7,5 9,9 8,0 7,2 7,5 

12,8 13,0 7,0 7,9 8,1 9,2 7,0 14,0 

13,2 13,8 9,8 8,3 7,9 9,0 9,8 13,7 

14,1 15,2 10,3 9,0 7,0 9,3 10,3 12,9 

9,9 12,9 8,9 7,7 8,9 8,8 8,9 14,8 

11,9 10,3 7,9 7,6 7,9 8,7 7,9 13,0 

13,8 9,9 10,0 9,8 10,0 9,8 10,0 9,8 

Суха маса 10 проростків, мг 

237 160 185 203 

 

Завдання: 

– оцінити токсичність зразків річкової води, відібраних на відстані 500, 

1000 та 1500 м від місця скиду стічних вод промислового підприємства; 

– встановити розмір зони впливу стічних вод підприємства на водний 

об’єкт; 

– обчислити величину фітотоксичного ефекту від дії стічних вод 

підприємства. 

Хід розрахунків 

Для кожного досліджуваного варіанта за формулою 2.2 обчислюємо 

середнє арифметичне висоти рослин і довжини корінців та дисперсію. Висота 
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рослин у контрольному досліді: 

1

12,2 13,4 ... 13,8
12,17 см;

10
x

  
   

     
2 2 2

2
1

12,2 12,17 13,4 12,17 ... 13,8 12,17
2,31.

10


     
   

Довжина корінців у контрольному досліді: 

2

14,0 13,7 ... 9,9
13,05 см;

10
x

  
   

     
2 2 2

2
2

14,0 13,05 13,7 13,05 ... 9,9 13,05
2,71.

10


     
   

 

Помилку середніх арифметичних для кожного варіанта визначаємо за 

формулою 2.1: 

2

1

2,31
0,48 см;

10
m    

2

2

2,71
0,52 см.

10
m    

Аналогічні розрахунки виконуємо для інших дослідів. 

Таким чином, для варіанту 1 (500 м від місця скиду) маємо: 

– висота рослин 8,60±0,36 см 

– довжина корінців 8,27±0,33. 

Для варіанту 2 (1000 м від місця скиду): 

– висота рослин 8,27±0,33см; 

– довжина корінців 9,24±0,47 см. 

Для варіанту 3 (1500 м від місця скиду): 

– висота рослин 10,09±0,76см; 

– довжина корінців 11,06±0,90 см. 

Для визначення наявності чи відсутності токсичних властивостей у 

досліджуваних зразків, за формулою 1.3 визначимо достовірність отриманих 

результатів відрізняються від контрольного досліду: 
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Для варіанту 1 (500 м від місця скиду) маємо: 

а) висота рослин: 

1
2 2

12,17 8,6 3,57
5,95;

0,60,48 0,36
t


  


 

б) довжина корінців: 

2
2 2

13,05 8,27 4,78
7,7;

0,620,52 0,33
t


  


 

Для варіанту 2 (1000 м від місця скиду) маємо: 

а) висота рослин: 

3
2 2

12,17 9,24 2,93
4,35;

0,670,48 0,47
t


  


 

б) довжина корінців: 

4
2 2

13,05 8,27 4,28
7,78;

0,550,52 0,18
t


  


 

Для варіанту 3 (1500 м від місця скиду) маємо: 

а) висота рослин: 

5
2 2

12,17 10,09 2,08
2,31;

0,90,48 0,76
t


  


 

б) довжина корінців: 

6
2 2

13,05 11,06 1,99
1,9.

1,040,52 0,90
t


  


 

Результати розрахунків заносимо в табл. 2.2. 

Значення t1, t2 > (∞; 0,05) = 2,96, отже отримані результати достовірно 

відрізняються від контрольного варіанту. Це свідчить про те, що процеси росту 

рослин на досліджуваній воді, відібраній на відстані 500 м від місця скиду 

підприємства, дійсно пригноблені – отже вода має токсичні властивості. 

Значення t3, t4 також більше 2,96, тобто висота рослин і довжина корінців, 

вирощених на зразках води з відстані 1000 м від місця скиду, достовірно 

відрізняються від контрольного варіанту. Це свідчить про те, що ростові 
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процеси пригноблені і вода має токсичні властивості. 

 

Таблиця 2.2 – Середні арифметичні висоти рослин та довжини коренів, їх 

помилки та дисперсія для кожного варіанта 

Варіант Показник 
Дисперсія 

2  
О 

Середнє х ± т 
ї- 

критерій 

Контроль (500 м 

до місця скиду) 

Висота рослин, см 2,31 12,17 ± 0,48 – 

Довжина коренів, см 2,71 13,05 ± 0,52 – 

500 м від місця 

скиду 

Висота рослин, см 1,33 8,60 ± 0,36 5,95 

Довжина коренів, см 1,11 8,27 ± 0,33 7,7 

1000 м від місця 

скиду 

Висота рослин, см 2,23 9,24 ± 0,47 4,35 

Довжина коренів, см 0,32 8,77 ± 0,18 7,78 

1500 м від місця 

скиду 

Висота рослин, см 5,74 10,09 ± 0,76 2,31 

Довжина коренів, см 8,06 11,06 ± 0,90 1,9 

 

Значення t3, t4 також більше 2,96, тобто висота рослин і довжина корінців, 

вирощених на зразках води з відстані 1000 м від місця скиду, достовірно 

відрізняються від контрольного варіанту. Це свідчить про те, що ростові 

процеси пригноблені і вода має токсичні властивості. 

Значення t5, t6 < 2,96. Це вказує на те, що результати експерименту у 

варіанті з річною водою з відстані 1500 м від місця скиду статистично 

недостовірно відрізняються від контрольного досліду. Це вказує на те, що 

токсичність води на відстані 1500 м від підприємства знаходиться на тому ж 

рівні, що і в контрольному варіанті, тобто вода не має токсичних властивостей 

і негативний вплив підприємства на річку відсутній. 

Таким чином, зона впливу стічних вод підприємства на річку 

поширюється на відстань до 1000 м від місця скиду стічних вод (рис. 2.4). 

                             Середній фітотоксичний ефект від дії стічних вод 

підприємства на відстані 500 м від місця скиду становить: 

1 29,3 36,6 32,5
100 % 32,8 %.

3
срФЕ

 
    

Аналогічним чином підраховуємо величину фітотоксичного ефекту від 

дії досліджуваних вод на відстанях 1000 м та 1500 м від місця скиду. 
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Результати розрахунків заносимо у табл. 2.3. 

                    підприємство       зона забруднення 

 

Рисунок 2.4 – Зона впливу стічних вод промислового підприємства на річку 

 

Таблиця 2.3 – Фітотоксичний ефект від дії стічних вод підприємства 

Параметр Значення, % 

500 м 1000 

м 

1500 м 

ФЕ1 (за висотою рослин) 29,3 24,1 17,1 

ФЕ2 (за довжиною 

коренів 

36,6 32,8 15,3 

ФЕ3 (за сухою масою) 32,5 21,9 14,4 

ФЕср 32,8 26,3 15,6 

 

Таким чином, на відстані 500 м від місця скиду стічних вод процеси 

росту рослин за трьома ознаками пригноблені на 32,8 % у порівнянні з 

контролем, на відстані 1000 м – на 26,3 % і на відстані 1500 м – на 15,6 %. 

Висновки. У ході експерименту було встановлено, що: 

1. Ростові процеси рослин, пророщених на досліджуваній воді з відстані 

500 та 1000 м від місця скиду, пригноблені (показники росту достовірно 

відрізняються від контролю) – отже, вода має токсичні властивості. 

2. Інтенсивність процесів росту рослин, пророщених на досліджувані воді 

з відстані 1500 м, достовірно не відрізняється від контролю. Це свідчить про те, 

що вода не має токсичних властивостей. 
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3. Зона впливу стічних вод підприємства на річку поширюється на 

відстань до 1000 м від місця скиду стічних вод. 

4. Результати обчислення фітотоксичного ефекту за сухою масою рослин 

показали, що з віддаленням від місця скиду стічних вод підприємства 

показники росту рослин поступово покращуються, і фітотоксичність води 

знижується з 32,8 % на відстані 500 м до 15,6 % на відстані 1500 м. 

Хід роботи 

Завдання 1. Оцінити вплив стічних вод промислового підприємства на 

якість природної води за результатами ростового тесту. Варіанти вихідних 

даних наведені в додатку 1 і обираються відповідно до порядкового номеру 

студента в списку академічної групи. 

Звіт з лабораторної роботи повинен бути оформлений згідно з наведеним 

вище прикладом розрахунку. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність ростового тесту? 

2. Які параметри контролюються при проведенні ростового тесту? 

3. Про що свідчать достовірні відхилення показників росту рослин від 

контролю? 

4. Що таке фітотоксичний ефект і за якими показниками він 

визначається? 

Література: [1, с. 132–150; 2, с. 84–89; 3, с. 60–80; 4, с. 112–180; 5, с. 373–

388; 6, с. 24–25; 7, с. 139–389; 9; 11, с. 110–140; 13, с. 30–100; 15, с. 100–200; 20, 

с. 80–160; 23, с. 210–364; 30, с. 67–108; 31]. 

 

Лабораторна робота №3 

Тема. Аналіз якості води. Біотестування якості води з використанням 

рачків виду Daphnia Magna S  

Мета роботи: навчитися оцінювати ступінь токсичності та кратності 

розбавлення стічних вод за результатами біотестування з використанням рачків 

виду Daphnia Magna S. 
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Навчальні елементи: показник плодючості, критерій токсичності, 

хронічний дослід, ступінь токсичності, гострий дослід, культивування дафній. 

Теоретичні відомості 

Одними з найбільш чутливих до токсичних речовин різної природи серед 

гідробіонтів є прісноводні ракоподібні роду Daphnia загону Cladocera, що 

включає понад 20 видів (серед них звичайні Daphnia magna Straus, D. pulex de 

Geer, D. longispina O. F. Muller i D. carinata King). Оскільки вони володіють 

значною фільтраційною здатністю, то в більшості випадків зазнають впливу 

розчинних та дрібнодисперсних завислих компонентів стічних вод. З цієї 

причини дафній частіше обирають в якості тест-об’єктів  для токсикологічних 

досліді. При цьому, вони є організмами з коротким біологічним циклом 

розвитку, що дає можливість простежити дію токсичних речовин на ряді 

поколінь при відносно невеликій тривалості досліду (до 1-2 місяців). 

Основним видом, легко культивованим у лабораторних умовах, є Daphnia 

magna Straus, відома також як водяна блоха. В природних умовах цей вид живе 

в дрібних стоячих і слабо проточних водоймах із вмістом кисню від 2мг/л і 

більше, харчується бактеріями, фітопланктоном і детритом. 

У природні в літню пору, а в лабораторії при сприятливих умовах цілий 

рік, дафнії розмножуються без запліднення – партеногенетично (причому 

народжуються тільки самки). При різкій зміні умов існування (нестача їжі, 

зниження температури та ін.) в популяції дафній з’являються самці. З цього 

моменту дафнії переходять до статевого розмноження, відкладаючи після 

запліднення «зимові яйця» (1-2 шт.), які розміщуються в спеціальній 

виводковій камері (ефипіумі). Навесні з яєць з’являються самки, що надалі 

дають партеногенетичні покоління дафній. В природі дафнії живуть у 

середньому 40-60 днів (в залежності від температури), а в лабораторії при 

оптимальному режимі – 3-4 місяці і більше. При високих температурах (понад 

+25
о
С) тривалість життя дафній може скорочуватися до 25 днів. 

Дафнія стійка до зміни кисневого режиму, що пов’язано зі здатністю 

синтезувати гемоглобін. При зниженні концентрації розчиненого кисню (що є 
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біоіндикаційною ознакою) спостерігається підвищений вміст гемоглобіну в 

дафнії. Вони стають яскраво-червоними і загальна чисельність збільшується. 

При оптимальному ж вмісті у воді розчиненого кисню рачки мають рожево-

жовтий колір. 

Опис методу. Культивування дафній і біоіндикаційні експерименти 

проводять у термолюміностаті з оптимальним температурним режимом 20±2
о
С 

та світловим днем 10-12 год., що підтримується лампами денного світла. Воду 

для культивування рачків відбирають із незабруднених природних водойм або 

використовують вистояну водопровідну воду, дехлоровану шляхом аерації 

протягом 7-10 діб. Кормом для рачків слугують протокові зелені водорості. 

Гострий дослід – це короткочасне біотестування (до 96 год.), що дозволяє 

визначати гостру токсичну дію води на дафній за показником їх виживаності. 

Облік дафній, що вижили, проводять через 1, 6, 24, 48, 72 і 96 год. У гострому 

досліді досліджуються 5-7 розведень стічної води або концентрації речовини. 

Коефіціент розведення складає 2-20 залежно від токсичності досліджуваних 

вод. Токсичність хімічних сполук випробовують також з концентраціями 10-

100 мг/л. 

Досліди проводять у трьох повторностях: у кожну склянку заливають по 

200-300 мл розчину і висаджують по 10 дафній. В якості контролю 

використовується вистояна протягом 7-10 діб водопровідна вода. Тривалість 

спостережень – 96 год. При короткочасному біотестуванні дафній не годують. 

Час загибелі рачків відзначають за фактом настання нерухомості 

(іммобілізації): дафнії лежать на дні склянки, плавальні рухи відсутні і не 

відновлюються при легкому дотику струменем води або погойдуванні склянки. 

Особин вважають вижившими, якщо вони вільно пересуваються в товщі води 

або спливають із дна склянки не пізніше 15 с після її легкого погойдування. 

Якщо в будь-який період часу, що визначається, у стічній воді гине 50 і більше 

відсотків дафній, біотестування припиняють. 

Якщо загибель контрольних дафній в період тестування перевищить 10%, 

то гострий дослід припиняють і повторюють знову.  
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За результатами гострих дослідів визначають:  

1) ЛКр50 − кратність розведення досліджуваної води (концентрації 

речовини), при якій гине 50% дафній за 96 год.;  

2) ЛКр0 − гранична концентрація (мінімально діюча), при якій організми 

не гинуть;  

3) ТЛ50 − середній час виживання 50% дафній у ряді розведень.  

Найбільш простим і часто застосовуваним методом визначення ЛКр50 є 

графічний метод. На осі абсцис відкладають логарифми величин кратності 

розведення води, що тестується, а на осі ординат – середні арифметичні 

величини виживаємості дафній у відсотках до контролю.  

Отримані крапки з’єднують лінією. Від крапок на осі ординат, що 

відповідають 50 і 100% виживаності, проводять лінії, паралельні осі абсцис. З 

крапок перетинання цих ліній з експериментальною прямою опускають 

перпендикуляри на вісь абсцис і знаходять логарифми величин кратності 

розведення, що будуть відповідати величинам ЛКр50 і ЛКр0. Чим більше 

величини ЛКр50 і ЛКр0, тим більше токсичність стічних вод (речовини).  

Ступінь токсичності стічних вод (речовин) визначається мірою її 

зниження відносно розведення чистою водою. Якщо токсичність стоків не 

проявляється в гострих дослідах, або знімається при розведенні 1:10, то 

говорять про низький ступінь токсичності стоків; зниження токсичності при 

розведенні стоків більше ніж у 10 разів – середній ступінь токсичності; якщо 

токсичність знижується тільки при розведеннях більше ніж у 100 разів, то ці 

стоки мають високу ступінь токсичності. Остання група стоків є найбільш 

небезпечною. 

Для визначення середнього часу виживання ТЛ50 будують графіки: на осі 

абсцис відкладають час, на осі ординат – виживаність у % для кожного 

розведення (концентрації). Чим менше величина ТЛ50, тим більше токсичність 

досліджуваної води.  

Хронічний дослід з дафніями слугує для глибокого дослідження 

властивостей природних вод і окремих речовин. Дозволяє визначити хронічну 
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токсичну дію води на дафній по показниках їх виживаності і плодючості. 

Показником виживаності служить середня кількість самок дафній, що вижили 

протягом біотестування, показником плодючості − середня кількість молоді, 

яка була виметана під час біотестування (у перерахуванні на одну самку, що 

вижила). Критерієм токсичності є достовірна відмінність від контролю 

показника виживаності або плодючості дафній.  

Умови проведення хронічних дослідів аналогічні описаним вище гострим 

дослідам: постійний температурний і світловий режим, а також щоденне 

внесення корму – водорості хлорела. Тривалість досліду 20 і більше діб.  

Оцінка результатів досліду (у % відносно контролю) проводиться за 

наступною формою: виживаність під час досліду; плодючість (реальна і 

потенційна, в перерахуванні на одну дафнію під час досліду); розміри дафній; 

кількість линьок. Таким чином, використання дафній в якості тест-організмів 

дозволяє визначити ступінь токсичності досліджуваних вод, а також оцінити 

кратність розведення стічних вод.  

Приклад розрахунку 

При дослідженні токсичності стічних вод підприємства на рачках 

Daphnia magna S. були отримані наступні результати (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 − Виживаність дафній у гострому досліді зі стічною водою 

підприємства 

 

В першу чергу знаходимо середнє значення кількості дафній, що вижили, 

у кожному варіанті і виражаємо у відсотках відносно контролю (табл.3.2). 
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Таблиця 3.2 − Виживаність дафній відносно контролю 

 

Потім визначаємо логарифми кратності розведення стічної води:  

lg 3 = 0,48, lg 5 = 0,70, lg 10 = 1,00, lg 15 = 1,18.  

Будуємо графік, на якому по осі y відкладаємо виживаність дафній через 

96 год. у відсотках стосовно контролю, а по осі х – логарифми концентрацій 

(табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3− Вихідні дані для побудови графіка залежності виживаності 

від кратності розведення 

 

З’єднуємо отримані крапки і продляємо отриману пряму до перетинання з 

горизонталями, що відповідають 50 і 100% виживаності (рис.3.1). 

 

Рис.3.1 − Графік залежності виживаності від кратності розбавлення 

З крапок перетинання горизонталей 50 і 100% опускаємо перпендикуляри 

на вісь х. У такий спосіб знаходимо логарифми кратності розведення стоків. 

Визначаємо саму величину кратності розведення:  



29 

 

lg n50 ≈ 0,52 ; lg n100 ≈ 1,35; ЛКр50 = 10 0,52=3,3; ЛКр0 = 10 1,35 = 22,4.  

Таким чином, визначаємо що 50% дафній гинуть при розведенні 

досліджуваної стічної води 1:3,3; а при розведенні 1:22,4 стічна вода не чинить 

токсичного впливу на організми (виживають 100% дафнії).  

Визначення ступеня токсичності стічної води. Стічна вода даного 

підприємства відноситься до середнього класу токсичності промислових вод, 

тому що токсичний ефект знімається при розведенні в 22 рази (10 < 22 < 100).  

Для визначення середнього часу виживання ТЛ50 будуємо графіки для 

кожного варіанта розведення (рис. 3.2). Для цього на осі абсцис відкладаємо 

час, а на осі ординат − виживаність у % для кожного розведення (табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4 − Вихідні дані для побудови графіків залежності виживаності 

дафній від часу 

 

 

Рис. 3.2 −. Графіки залежності виживаності від часу 

 

Знаходимо крапки перетинання кожної кривої виживаності з 

горизонталлю 50% і визначаємо в такий спосіб час, протягом якого гине 50% 

організмів. У даному випадку для варіанта розведення 1:3 ТЛ50 ≈ 84 год, для 

варіанта розведення 1:5 ТЛ50 ≈ 120 год,  для варіанта розведення 1:10 ТЛ50 ≈ 
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150 год, для варіанта розведення 1:15 ТЛ50 > 150 год. Очевидно, що 

найбільшим ступенем токсичності володіє концентрована стічна вода (варіант 

розведення 1:3), а найменшою – найбільш розведена (варіант 1:15).  

Висновки:  

1. Стоки підприємства чинять у різному ступені токсичний вплив на живі 

організми при всіх досліджених кратностях розведення.  

2. Найбільш вагомий токсичний вплив стічна вода чинить на дафній у 

першому варіанті розведення – 1:3 (загинуло більше 50% дафній – 55,17%). При 

цьому загибель організмів у контролі не перевищила 10% і склала 3,3% 

(вижило в середньому 9,67 особин з 10).  

3. Найменший час загибелі 50% тварин – 84 год. спостерігається при 

розведенні стоків 1:3, найбільший (> 150 год.) – при розведенні 1:15.  

4. ЛКР50=3,3, ЛКр0=22,4; тобто кратність розведення, при якій гине 50% 

дафній, складає приблизно 1:3, а концентрація стічних вод, що не чинить 

негативного впливу на живі організми, відповідає розведенню 1:22.  

5. Стоки даного підприємства відносяться до середнього ступеня 

токсичності, тому що токсичність знімається при розведенні 1:22.  

Хід роботи 

 Виконати оцінку ступеня токсичності шахтних вод за результатами, 

отриманими при біотестуванні за допомогою рачків Daphnia magna S. Варіанти 

вихідних даних у табл. 3.5. 

Контрольні питання 

 1. У чому полягають біологічні особливості життєдіяльності дафній?  

2. Що є критерієм оцінки токсичності при проведенні гострих дослідів?  

3 Чим відрізняється хронічний дослід від гострого?  
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Таблиця 3.5. – Завдання  
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Література: [1, с. 132–150; 2, с. 84–89; 3, с. 60–80; 4, с. 112–180; 5, с. 373–

388; 6, с. 24–25; 7, с. 139–389; 9; 11, с. 110–140; 13, с. 30–100; 15, с. 100–200; 20, 

с. 80–160; 23, с. 210–364; 30, с. 67–108; 31]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Аналіз якості повітря. Оцінка забрудненості атмосферного повітря 

за допомогою лишайників (ліхеноіндикація) 

Мета роботи: навчитися оцінювати ступінь забруднення атмосферного 

повітря шкідливими речовинами за допомогою лишайників.  

Обладнання та реактиви: 

Навчальні елементи:  

Теоретичні відомості 

Лишайники – своєрідна група комплексних організмів – гриба 

(мікобіонта) й водорості (фікобіонта), які утворюють єдине симбіотичне 

співжиття, що відрізняється вільними морфологічними типами й особливими 

фізіолого- біохімічними процесами.  

Вегетативне тіло лишайника, яке називають талломом або сланню, цілком 

складається з переплетення грибних гіфів. Водорості або розкидані безсистемно 

серед грибних гіфів у всій товщі слані (рис. 4.1.а), або розташовані окремим 

диференційованим шаром трохи нижче її поверхні. (рис. 4.1б). 
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Рис. 4.1 − Клітини водорості, охоплені гіфами гриба: а – поперечний 

розріз гомеомірного таллому; б – поперечний розріз гетеромірного таллому (1 – 

клітини водорості, 2 – гіфи гриба) 

 

Водоростевий та грибний компоненти лишайника перебувають у дуже 

складних взаєминах. Мікобіонт поводиться як паразит і сапрофіт на тілі 

водорості, а фікобіонт, у свою чергу, паразитує на лишайниковому грибі. При 

цьому паразитизм фікобіонта завжди носить більш помірний характер, ніж 

паразитизм гриба.  

Слань лишайників дуже різноманітна за розмірами, формою, будовою та 

забарвленням. Залежно від зовнішнього вигляду розрізняють три основних 

морфологічних типи лишайників:  

1. Накипні, таллом яких являє собою скоринку, що міцно зчеплена зі 

субстратом (корою дерева, поверхнею каміння) (рис. 4.2). Такі лишайники 

неможливо відокремити від субстрату без ушкодження.  

Як правило, накипні слані мають невеликі розміри, а їхній діаметр 

становить кілька міліметрів або сантиметрів (може досягати й   20–30 см). 

 

Рис. 4.2 − Накипні лишайники 

2. Листуваті, таллом яких має вигляд лусочок або листоподібних 

пластинок (рис. 4.3). Найбільш проста слань листуватих лишайників має вигляд 

однієї великої округлої листоподібної пластинки, що досягає в діаметрі 10−20 
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см. Слань, що складається з однієї листоподібної пластинки, зветься 

монофільною. Монофільна пластинчаста слань звичайно прикріплюється до 

субстрату тільки у своїй центральній частині за допомогою товстої короткої 

ніжки, що називають гомфом. Більш складною за будовою є листувата слань, 

розсічена на безліч дрібних лопастей. Як правило, вони зібрані в округлі 

розетки, іноді утворюють слані невизначених, нескінченно різноманітних форм. 

 

Рис. 4.3 − Листуваті лишайники: а – пармелія ; б – цетрарія 

 

Характерною рисою нижньої поверхні листуватих лишайників є те, що 

вона майже завжди утворює особливі органи, за допомогою яких 

прикріплюється до субстрату. На відміну від накипних лишайників, слань яких 

щільно зростається із субстратом, листуваті звичайно досить слабко з ним 

зв’язані й, у більшості випадків, можуть бути легко відділені від субстрату. 

3. Рунисті, таллом яких складається з гілочок або звисаючих «борід» (рис. 

4.4). За організаційним рівнем рунисті лишайники представляють собою вищий 

етап розвитку слані. На відміну від накипних і листуватих форм лишайників, 

для яких характерний горизонтальний ріст гіфів, у рунистих лишайників 

спостерігається вертикально спрямований ріст гіфів і верхівковий ріст сланей. 
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Рис. 4.4 − Рунисті лишайники: а – кладонія; б – уснея 

 

Рунисті лишайники звичайно прикріплюються до субстрату тільки 

невеликою ділянкою нижньої частини слані. Прямостоячі рунисті лишайники 

найчастіше прикріплюються до ґрунту тонкими різоїдами (грец. rhіza – корінь й 

eіdos – вид) – нитковидними утвореннями, які виконують функцію кореня.  

Особливості використання лишайників для цілей біоіндикації. Все 

необхідне для життя лишайники отримують із повітря й атмосферних опадів, і 

при цьому не мають спеціальних пристосувань, що запобігають надходженню в 

їхні тіла різних забруднювачів. Таллом лишайника не має кутикули, тому 

поглинання елементів проходить дуже швидко, і шкідливі речовини легко 

накопичуються без можливості виділення. Надходячи в таллом, такі з’єднання 

руйнують хлоропласти водоростей, рівновага між компонентами лишайника 

порушується, і організм гине. Тому багато видів лишайників швидко зникають 

з територій, підданих значному забрудненню атмосферного повітря. Отже, 

лишайники є ідеальним об'єктом біоіндикації стану атмосферного повітря.  

Вимогливість лишайників до чистоти повітря зростає в ряді «накипні → 

листуваті → рунисті». Тобто самими витривалими і толерантними є накипні 

лишайники. Листуваті проявляють середню чутливість до забруднення повітря, 

а рунисті лишайники зникають при перших симптомах забруднення. 

Метод оцінки забруднення атмосферного повітря за допомогою 

лишайників одержав назву ліхеноіндикація. У ліхеноіндикації 

використовуються методи пасивного й активного спостереження.  
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У процесі пасивного спостереження вивчають кількість лишайників та їх 

видів, а також розміри покриття лишайниками поверхні субстрату в 

природному біотопі. При активному спостереженні ступінь забруднення 

атмосферного повітря шкідливими речовинами оцінюють за кількістю 

ушкодженого таллому (% від загальної площі лишайника) і за вмістом 

забруднюючих речовин у слані лишайника. 

Опис методу. Обирають район для дослідження й складають його карту з 

нанесенням ТЕС, заводів, потужних підприємств та великих автомагістралей. 

Розбивають досліджувану територію на квадрати розміром 10х10 м, 20х20 м, 

50х50 м, 100х100 м (залежно від мети дослідження й розрідженості насаджень). 

У кожному квадраті вибирають 10 старих, але здорових дерев, що ростуть 

окремо. На кожному дереві підраховують кількість видів лишайників. При 

цьому, точну назву видів знати не обов’язково – досить відрізняти їх за формою 

таллому.  

Потім проводять оцінку ступеня покриття деревного стовбура 

лишайником. Для цього на висоті 30−150 см на найбільш зарослу лишайниками 

частину кори дерева накладають рамку з розмірами 10х10 см і клітками 1х1 см 

(палетку). Підраховують, який відсоток загальної площі рамки займають 

лишайники. Крім дерев, додатково можна досліджувати заростання 

лишайниками каменів, ділянок ґрунту, стін будинків і т.д. Отримані результати 

заносять в таблицю (табл.4.1). 

Таблиця 4.1 − Результати ліхеноіндикації 

Ознака Дерева 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кількість накипних лишайників           

Кількість листуватих лишайників           

Кількість рунистих лишайників           

Ступінь покриття площі рамки 

накипними лишайниками, % 

          

Ступінь покриття площі рамки 

листуватими лишайниками, % 

          

Ступінь покриття площі рамки 

рунистими лишайниками, % 
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Потім підраховують частоту зустрічаємості кожного виду лишайників за 

формулою: 

 

                                                                                                                (4.1) 

де mвиду – кількість лишайників даного виду; n – загальна кількість дерев у 

досліджуваному квадраті (у нашому випадку n=10). 

 Визначають середній ступінь покриття площі рамки лишайниками кожного 

виду за формулою: 

  

                                                                                                                 (4.2) 

де Si – ступінь покриття площі рамки лишайниками окремого дерева, %.  

Після цього кожному отриманому значенню частоти зустрічальності 

лишайників певного виду А
виду

 й ступеню їхнього покриття S
виду

 привласнюють 

свій умовний бал оцінки: відповідно а
виду

 й s
виду

 за шкалою, наведеною в табл. 

4.2.  

Таблиця 4.2 − Оцінка частоти зустрічальності й ступеня покриття 

лишайниками за п'ятибальною шкалою 

Умовний 

бал оцінки 

Частота зустрічальності А
виду

 Ступінь покриття S
виду

 

значення, % оцінка значення, % оцінка 

1 0-5,0 дуже рідко 0-5,0 дуже низький 

2 5,1-20,0 рідко 5,1-20,0 низький 

3 20,1-40,0 рідко 20,1-40,0 середній 

4 40,1-60,0 часто 40,1-60,0 високий 

5 60,1-100 дуже часто 60,1-100 дуже високий 

 

Для кожного виду лишайників обчислюють середній умовний бал 

частоти зустрічальності й ступеню покриття за формулою: 

  

                                                                                                              (4.3) 

Після цього визначають показник відносної чистоти атмосфери: 

                                                                                                               (4.4) 



38 

 

де М
Н 

, М
Л
 и М

К
 – середній умовний бал частоти зустрічаємості й ступеню 

покриття накипних, листуватих і рунистих лишайників, відповідно. 

За даним показником згідно шкали, наведеної в табл. 4.3, роблять 

висновки щодо ступеня забруднення атмосферного повітря.  

Таблиця 4.3 − Шкала оцінки забруднення атмосферного повітря за 

результатами ліхеноіндикації 

Показник відносної чистоти 

атмосфери Q 

Оцінка забруднення 

0,0-0,20 сильне («лишайникова пустеля») 

0,21-0,40 досить сильне 

0,41-0,60 середнє 

0,61-0,80 незначне 

0,81-1,0 забруднення відсутнє 

 

Приклад розрахунку 

При дослідженні території парку ім. Шевченка м. Дніпропетровська 

методами ліхеноіндикації отримано наступні результати (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 − Результати ліхеноіндикації парка ім. Шевченка 

Ознака Дерева 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Всього 

Кількість накипних лишайників 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 12 

Кількість листуватих лишайників 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 7 

Кількість рунистих лишайників 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Ступінь покриття площі рамки 

накипними лишайниками, % 

60 50 90 60 60 50 40 80 60 70 620 

Ступінь покриття площі рамки 

листуватими лишайниками, % 

20 30 30 0 40 30 40 20 0 0 210 

Ступінь покриття площі рамки 

рунистими лишайниками, % 

0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 15 

 

За формулою 4.1 підраховують частоту зустрічаємості кожного виду 

лишайників.  

накипних лишайників 

: 
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листуватих лишайників: 

 

 рунистих лишайників: 

 

За формулою 4.2 визначають середній ступінь покриття площі рамки 

лишайниками кожного виду.  

 накипних лишайників: 

 

 

листуватих лишайників: 

 

 

 рунистих лишайників: 

 

 

За шкалою оцінки, наведеною в табл. 5, отриманим значенням частоти 

зустрічальності лишайників певного виду А
виду 

та ступеню їхнього покриття 

S
виду

 привласнюють умовний бал оцінки а
виду

 та s
виду

 : 

 

 

 

 

Для кожного виду лишайників обчислюють середній умовний бал 

частоти зустрічальності й ступеню покриття за формулою 4.3.  

 накипних лишайників: 

 

 

 листуватих лишайників: 
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рунистих лишайників: 

 

 

Після цього за формулою 4.4 визначають показник відносної чистоти 

атмосфери: 

 

 

Висновки: Згідно оціночної шкали визначаємо, що атмосферне повітря на 

досліджуваній території парку ім. Шевченка має середній рівень забруднення. 

Хід роботи 

Завдання 1. Виконати оцінку забруднення атмосферного повітря за 

результатами дослідження території методом ліхеноіндикації. Варіанти 

вихідних даних наведені в таблиці 4.6.  

Звіт з лабораторної роботи повинен бути оформлений відповідно з 

наведеним вище прикладом розрахунку. 

Контрольні питання 

 1. Що являють собою лишайники? 

2. Будова міко- і фікобіонта.  

3. Види лишайників. Їхні морфологічні особливості.  

4. Переваги лишайників як біоіндикаторів якості атмосферного повітря.  

5. Суть методу ліхеноіндикації.  

6. Принцип обробки експериментальних даних. 

Література: [1, с. 132–150; 2, с. 84–89; 3, с. 60–80; 4, с. 112–180; 5, с. 373–

388; 6, с. 24–25; 7, с. 139–389; 9; 11, с. 110–140; 13, с. 30–100; 15, с. 100–200; 20, 

с. 80–160; 23, с. 210–364; 30, с. 67–108; 31]. 
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 Таблиця 4.6 – Завдання  
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Лабораторна робота №5 

Тема. Агроценози й умови їхнього існування  

Мета роботи: ознайомитись з впливом на рослини мінеральних добрив і 

речовин, що попадають у ґрунт з добривами і промисловими викидами. 

Обладнання та реактиви: 

Навчальні елементи: ефективність, зміни урожайності. 

Теоретичні відомості 

Недостача або надлишок поживних речовин, а також хімічні речовини, 

що попадають у ґрунт разом з добривами та промисловими викидами, 

порушують режим харчування рослин, що веде до їх ослаблення, зів'янення і 

гибелі. При надлишковому надходженні мінеральних речовин у ґрунт страждає, 

насамперед, нижнє листя рослини. При недостачі − наймолодші, зростаючі 

частини рослин. Дефіцит в ґрунті азоту (N), фосфору (Р), калію (К) 

відбивається, головним чином, на стані розвиненого листя. 

Польові методи дозволяють швидко, без складних лабораторних 

досліджень, отримати важливу інформацію про механічний склад і фізичні 

властивості ґрунту, про його багатство й родючість. З цією метою найчастіше 

використовуються методи біоіндикації, тому що антропогенні зміни природних 

факторів середовища швидко проявляються в зміні складу рослинних 

співтовариств − у збільшенні частки поширення одних видів і зниженні частки 

інших. Наприклад, інтенсивне надходження на поля азоту викликає зміни у 

видовому складі бур'янів: починають домінувати лобода, марь біла, мокриця, 

будяк польовий, в'юнок польовий, у той час як перестріч і вероніка відступають 

на другий план. Постійне застосування гербіцидів приводить до збідніння 

співтовариств польових бур'янів, причому види із широкою екологічною 

амплітудою, відносно стійкі до гербіцидів, стають домінантами, наприклад, 

мокриця, марь біла, підмаренник, метлиця польова, овес дикий, щетинник 

зелений, куряче просо. 
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Хід роботи 

Завдання 1. За даними таблиці. 5.1 побудуйте графік зміни урожайності 

озимого жита залежно від кількості внесених мінеральних добрив. Проведіть 

екологічний аналіз отриманої кривої. 

Рекомендації: при побудові графіка по осі абсцис відкладіть кількість 

внесених добрив (S N.P.K). а по осі ординат – урожайність озимого жита (Р). 

 

Таблиця 5.1 – Залежність урожайності озимого жита від кількості внесених 

добрив 

Кількість внесених добрив (SN.P.K), 

кг/га 
Урожайність (Р), кг/га 

0 Р0=1770 

130 Р1=2790 

290 Р2=3220 

450 Р3=3210 

 

Завдання 2. Визначте ефективність застосування мінеральних добрив на 

полях озимого жита. Оцініть економічну доцільність внесення різної кількості 

мінеральних добрив. 

Рекомендації: Для роботи використайте дані таблиці 5.1. Ефективність 

застосування добрив визначається приростом урожаю (р) на 1 гектар орної 

землі при збільшенні кількості внесеного добрива на 1 кг. Показник р 

обчислюється за формулою:  

p = (P 1 - P 0 ) / SN.P.K ,  

де p – приріст урожаю на 1 кг внесених мінеральних добрива; Р0 – 

урожайність без внесення добрив, кг/га; Рn – урожайність при внесенні добрив, 

кг/га; S N.P.K – сума азотних (N), фосфорних (Р) і калійних (К) добрив, кг/га. 

Завдання 3. Визначити приріст урожаю на 1 кг внесених добрив для Р2, 

Р3. На підставі отриманих результатів зробіть висновок про економічну 

доцільність внесення певної кількості добрив. 

У збереженні динамічної рівноваги в навколишньому середовищі та 

природних системах важливе місце має кількість поживних речовин, серед яких 
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найбільш важливі: калій, азот, фосфор, кальцій. Вони по трофічному ланцюгу з 

ґрунту надходять до рослин і далі в організм тварин і людей. Дефіцит або 

надлишок вказаних речовин викликає у рослин захворювання, які виявляються 

наступними зовнішніми ознаками, наведеними в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 – Зовнішні ознаки хвороб рослин при недостачі або надлишку 

поживних речовин 

Речовина Недостача Надлишок 

Азот (N) Уповільнення росту. 

Пожовтіння, побуріння й 

засихання листя. 

Одеревіння стебел. 

Зменшення розміру квіток  

Побуріння листя 

(обпалені краї) і їх 

загибель. Скорочення 

періоду вегетації 

Калій (К) Поява «крайового опіку» 

нижнього листя. 

Ослаблення рослин. 

Блакитнувато-зелене листя 

на плодових і ягідних 

культурах 

Утворення на плодах 

гіркого слизу 

Фосфор (Р) Бурі плями між жилками 

листя. Засихання листя. 

Ослаблення росту. 

Фіолетово-червоне 

забарвлення на стеблах, 

гілках і нижній стороні 

листків. Загинання листя 

вгору. Квітки дрібні, 

опадаючі 

Зменшення 

вегетаційного періоду 

рослин. Зниження 

врожаю 

Кальцій (Са) Припинення росту й 

розвитку коріння. Верхнє 

листя білясте, нижнє – 

зелене. Відмирання точок 

росту 

Стимуляція розвитку 

не лише корисних, але 

й шкідливих 

мікроорганізмів 

Мідь (Cu) Ослаблення рослин. 

Посвітління забарвлення 

листя. Потворна форма 

листя. Розтріскування 

кори. Ослаблення 

плодоносіння. Зів’янення 

верхівок 

Слабкий розвиток 

кореня, хлороз 

молодого листя, жилки 

залишаються зеленими 
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Завдання 4. Ознайомтесь з основними зовнішніми ознаками хвороб 

рослин при надлишковому надходженні мікроелементів. На основі аналізу 

таблиці 5.3 виділіть й запишіть у лабораторному журналі загальні й відмінні 

ознаки впливу на рослини надлишку вмісту мікроелементів у ґрунті. 

 

Таблиця 5.3 – Зовнішні ознаки хвороб рослин при надлишку мікроелементів 

М/елемент Зовнішні ознаки хвороб рослин 

Залізо (Fe) Тканина без некрозів; хлороз розвивається між жилками 

молодих листочків, жилки залишаються зеленими, пізніше весь 

листок стає жовтим або білуватим, що подібно з голодуванням 

Марганець 

(Мn) 

Перші ознаки з'являються на молодих рослинах, ураження 

місцеве. Тканина некротична, хлороз розвивається між жилками 

молодих листочків, перетворюючи їх у жовті або білуваті з 

темно-коричневими або майже білими некротичними плямами, 

листок викривляється й зморщується (у цьому основна 

відмінність від голодування) 

Кобальт (Со) У деяких рослин уздовж основних жилок листка з'являються 

прозорі, 

наповнені водою ділянки; між жилками розвивається некроз; 

пізніше листя стає коричневим і опадає. 

Цинк (Zn) Тканина некротична, хлороз листя, молоді листочки жовтіють; 

верхівкові 

бруньки відмирають, більш старе листя може опадати без 

зів'янення, жилки забарвлюються в червоний або чорний 

кольори (на ранніх стадіях 

ушкодження подібно з дефіцитом заліза). Перші ознаки 

з'являються на 

молодих рослинах, при цьому уражується вся рослина 

Магній (Мg) Листя злегка темніє і трохи зменшується; іноді спостерігається 

згортання й зморщування молодих листочків, на пізніх стадіях 

росту кінці їх втягуються і відмирають, особливо при ясній 

погоді 

 

Контрольні питання 

 1. Чи можна розрізнити наявність дефіциту або надлишку мінеральних 

речовин за зовнішнім виглядом рослин? 

2. Які загальні ознаки хвороб рослин при надлишку мікроелементів? 

 Література: [1, с. 88‒97; 3, с. 193‒2077; 6, с.181‒200; 14, с. 33‒40]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; уміє 

застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання  практичних завдань, 

що стосується нових технологій дослідження; самостійно може підготувати 

змістовний реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під час 

виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити 

основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні вміння, 

але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема,  підготувати реферат і 

захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними 

неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. За 

допомогою викладача може підготувати реферативну роботу. 

E 3 (задовільно) 60−64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних 
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положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні; 

здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; може 

самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки робить 

нелогічні, непослідовні. 

FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко 

орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, але 

відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак може 

самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та 

науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до 

самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заліку після 

закінчення семестру. Отримана кількість балів переводиться в національну 

шкалу відповідно до таблиці, виставляється в екзаменаційну відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Денна форма навчання 

Вид занять Змістовий 

модуль  

№ 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Лекції: 4 год. 4 год. 4 год. 6 год. 10 балів, із них: 

– контроль відвідування 

лекцій 
1,1 1,1 1,1 1,7 5 

– ведення конспекту лекцій  

(питань, що винесені на 

самостійне опрацювання) 

1,1 1,1 1,1 1,7 5 

Практичні заняття: 
0 год. 6 год. 0 год. 2 год. 

20 балів,  

із них: 

– контроль відвідування, 

підготовка до заняття 
– 

7,5 – 2,5 10 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  
– 

7,5 – 2,5 10 

Лабораторні роботи: 
0 год. 6 год. 4 год. 4 год. 

20 балів,  

із них: 

– контроль відвідування, 

підготовка до заняття 
– 4,2 2,8 2,8 10 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  

й захист роботи 

– 4,2 2,8 2,8 10 

Поточний та підсумковий 

контроль: 

Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 2 
50 балів, із них: 

– виконання поточних 

контрольних робіт, 

тестових завдань 

(максимальний бал) 

7,5 7,5 7,5 7,5 30 

– опитування, виконання 

завдань самостійної 

роботи, реферати, наукові 

статті, тези (максимальний 

бал) 

10 10 

Усього  100 балів 
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