
Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 1 (34), 2014 63 
 

7. Технология инкубации яиц с.-х. птицы / ВНИТИП, 2011.- 88 с.  
8. Высоцкий А. Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии / Ми-

нистерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь - 2002.- 380 с. 
 
Бордунова О.Г. ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "ARTICLE" ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ КУР ОТ ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ.  
В работе приведены результаты экспериментальных исследований по оптимизации состава 

композиции типа "искусственная кутикула" (ARTICLE) для обработки инкубационных яиц кур трех 
пород с целью получения противобактериального эффекта по отношению к патогенной микроф-
лоры в течение периода инкубации. 

Ключевые слова: дезинфектанты, инкубационные яйца, патогенная микрофлора, «искусст-
венная кутикула». 

 
Bordunova O.G. ENVIRONMENTALLY SAFE TECHNOLOGY "ARTICLE" FOR PROTECTION OF 

CHICKENS HATCHING EGGS FROM PATHOGENIC MICROFLORA 
The results of experimental research on the optimization of the formulation of "artificial cuticle" 

(ARTICLE) for the treatment of hatching eggs of three breeds of chickens to produce an antibacterial effect 
in relation to the pathogenic microflora throughout the incubation period are given. 

Keywords: disinfectants, hutching eggs, pathogenic microflora, " artificial cuticle " 
 
Рецензент: д.вет.н, професор Кассіч В.Ю. 
Дата надходження до редакції: 12.01.2014 р. 
 
УДК: 619: 639.2.09. 

МОНІТОРИНГ ГІДРОХІМІЧНОГО СТАНУ РІЧОК БАСЕЙНУ ДНІПРА 
НА ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Р. В. Петров, к.вет.н., доцент  
С. М. Назаренко, аспірант  
Сумський національний агаррний університет 
 
В статті наведені дані щодо моніторингу гідрохімічного стану річок басейну Дніпра на тери-

торії Сумської області. Найбільший вплив на здоров'я риб, а також одним із багатьох факторів що 
впливають на виникнення інфекційних хвороб прісноводної риби мають такі фізичні і хімічні показ-
ники води, як рН, жорсткість, температура, прозорість, колір, запах, смак, а також концентрація 
різних токсичних речовин, у тому числі нітратів і нітритів, концентрації важких металів, гербіци-
дів та інших хімічних речовин. Встановлено, що нормативні значення більшості показників знахо-
дяться в межах норми, але спостерігається перевищення по хімічному споживанні кисню, марган-
цю, залізу загальному. Кисневий режим річок знаходився на задовільному рівні. Це підтверджує зага-
лом нормальні умови життєвого середовища не тільки гідробіонтів, а й наземної біоти. 

Ключові слова: моніторинг, річки, Дніпро, Псел, Ворскла, Сула, контрольні створи, гранично-
допустимі рівні , розчинений кисень, рН, риба. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Річкові води Сумщини використовуються 
для промислового і сільськогосподарського водо-
постачання, задоволення культурно-побутових 
потреб населення, частково – для цілей гідрое-
нергетики (р. Псел).  

Для промислового рибальства річкові води 
використовуються в незначній мірі, але все ж 
рибна продукція з річок присутня на прилавках 
торгівельних мереж. Вони мають неабияке зна-
чення для відтворення риби та водних тварин 
також і поза межами області, тому аналіз якості 
річкових вод виконується по нормативах для ри-
богосподарських водойм.  

Зростання антропогенного впливу на водні 
ресурси Сумщини призводить до їх якісного та 
кількісного виснаження. Досить важливим є пи-
тання щодо належного контролю гідрохімічного 

та гідробіологічного режимів, створення оптима-
льних умов для розведення рибної продукції, 
оскільки йде досить інтенсивне впровадження 
хімізації сільського господарства.  

Однією з гострих проблем, що стосуються гі-
дросфери, є забруднення басейнів річок, які че-
рез незначні площі водозборів є найбільш враз-
ливими до антропогенного і техногенного впливу. 

В процесі еволюції риби пристосувалися ви-
живати в унікальному середовищі, водному, і 
придбали здатність компенсувати, в якійсь мірі, 
мінливі умови проживання. Крім того, природне 
водне середовище, як правило, має певну стабі-
льність. Деякі властивості води забезпечують 
порівняно повільні зміни її параметрів, що дає 
рибам час для адекватної фізіологічної перебу-
дови гомеостазу. Вода разом з ґрунтом, росли-
нами і тваринами організмами є навколишнім 
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середовищем для риб і впливають на фізіологічні 
процеси риби - дихання, живлення, ріст і розви-
ток, нервову й видільну системи, розмноження [1, 
2]. 

Різкі коливання кількості розчиненого у воді 
кисню, зміна концентрації водневих іонів (рН), 
висока концентрація амонію, органічне забруд-
нення під дією факторів антропогенної діяльності 
чинять негативний вплив на ріст, розвиток і стан 
здоров'я риби.  

В таких умовах риба змушена постійно прис-
тосовуватися до зміни хімічного складу води, 
температурного режиму та інших факторів, що 
може негативно відобразитись на її здоров'ї.  

Найбільший вплив на водні організми мають 
такі фізичні і хімічні показники води, як рН, жорст-
кість і солоність, температура, прозорість, колір, 
запах, смак, а також концентрація різних токсич-
них речовин, у тому числі нітратів і нітритів, кон-
центрації важких металів, гербіцидів та інших 
хімічних речовин.  

Навіть короткочасне припинення надходжен-
ня кисню в кров риби призводить до її загибелі. 
Нестача кисню у воді негативно впливає на за-
своєння рибою корму і цим самим гальмує її роз-
виток. Вплив поганих кисневих умов на розмно-
ження включає затримку статевого дозрівання, 
уповільнений розвиток відкладеної ікри, поява 
аномалій у розвитку зародків і як наслідок - висо-
ку смертність молоді [3, 4, 5]. 

Домінуючими представниками річкової іхтіо-
фауни Сумської області є лящ, плітка, плоскирка, 
линь, краснопірка, уклейка, окунь, щука. Рідше 
реєструються такі види як в’язь, жерех, бистрян-
ка, сом, йорж. 

Зв’язок з важливими науковими і практи-
чними завданнями. Дослідження є частиною 
комплексних наукових досліджень кафедри вет-
санекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки 
та якості продуктів тваринництва Сумського наці-
онального аграрного університету за тематичним 
планом науково-дослідної роботи "Розробка за-
ходів щодо лікування та профілактики заразних 
хвороб риб. Удосконалення методів ветеринар-
но-санітарної оцінки гідробіонтів" № державної 
реєстрації 0112U008508. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням якості поверхневих вод присвячено 
цілий ряд досліджень вітчизняних учених. Знач-
ний внесок у розвиток теоретичних і практичних 
засад системного підходу до вивчення хімічного 
складу природних вод зробив В. К. Хільчевський, 
яким було розроблено й успішно застосовано 
геосистемно-гідрохімічний метод для досліджен-
ня хімічного складу і стоку різних типів природних 
вод (атмосферних опадів, схилових, річкових, 
ґрунтових, підземних вод) на елементарних во-
дозборах (геосистемах) малих річок із урахуван-
ням впливу фізико-географічних і антропогенних 

факторів [12].  
Питанням оцінки забрудненості вод річок ба-

сейну Дніпра присвячено багато статей, серед 
яких слід відзначити працю [13]. 

Мета роботи проведення моніторингу гідро-
хімічного стану річок басейну Дніпра на території 
Сумської області та визначення їх придатності 
для росту, розвитку і стану здоров'я риби. 

Матеріали та методи досліджень. Дослі-
дження проводились на базі кафедри ветсанекс-
пертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і яко-
сті продуктів тваринництва Сумського національ-
ного аграрного університету, лабораторії моніто-
рингу вод та ґрунтів Сумської гідрогеолого-
меліоративної партії. 

Об’єктом досліджень була вода, яку відби-
рали в 12 контрольних створах річок басейну 
Дніпра на території Сумської області де встанов-
лені пункти спостереження.  

Басейн річки Псел: р. Псел, с. Горналь (кор-
дон з РФ); р. Псел, с. Велика Чернеччина (вище 
м. Суми); р. Псел, с. Червоне (нижче м. Суми); р. 
Псел, с. Бишкінь; р. Псел, с. Кам’яне (кордон з 
Полтавською обл.; р. Хорол, с. Панасівка (вище 
смт. Липова Долина); р. Хорол, с. Лучки (нижче 
смт. Липова Долина)  

Басейн річки Ворскла: р. Ворскла, с. Козинка 
(кордон з РФ); р. Ворскла, с. Климентове; р. Вос-
клиця, с. Мокра Орловка (кордон з РФ).  

Басейн річки Сула: р. Сула, м. Ромни, р. Су-
ла, с. Чеберяки (на кордоні з Полтавською обл.). 
Гідрохімічні показники визначалися відповідно до 
атестованих методик, які використовують в сис-
темі Мінприроди України (Перелік методик вимі-
рювань). 

Вода для визначення показників якості від-
биралася в скляні хімічні пляшки об’ємом 1 літр. 
Оцінка гідрохімічного стану поверхневих вод 
здійснювалася за нормативами, які установлені 
для водних об’єктів рибогосподарського призна-
чення (ОБУВ) та згідно санітарних правил і норм 
охорони поверхневих вод від забруднення (Сан-
ПіН №4630-88). 

Власні дослідження. Для проведення ана-
лізу гідрохімічного стану поверхневих вод річок 
басейну Дніпра необхідно було визначити, які 
показники будуть враховані, методи їх визначен-
ня та гранично допустимі концентрації (ГДК). Дані 
наведені в таблиці 1.  

Річка Псел – на території Сумської області в 
2012 р. діяло п’ять створів, які контролювалися 
щоквартально. У створах на кордоні з Російською 
Федерацією (с. Горналь Курської обл.) та вище 
технічного водозабору м. Суми (с. В. Чернеччина) 
майже всі показники знаходилися в межах ГДК. 

У створі на кордоні з Російською Федерацією 
(с. Горналь Курської обл.) покращилися серед-
ньорічні показники по, марганцю, залізу загаль-
ному. Їх вміст у воді в 2012 не перевищував ГДК. 
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Таблиця 1 
Гранично допустимі концентрації фізичних  

та хімічних показників води і методи їх визначення 
№ 
п/п Показники 

ГДК Метод визначення  
вимірювань (МВВ) ОБУВ шкідливих речовин у воді 

рибогосподарських водойм СанПіН №4630-88 

1. Температура, ºС __ __ МВВ № 081/12-0311-06 
Фізичний, контактний 

2. Прозорість, см __ 
  Візуальний 

3. Кольоровість, гр. < 35 < 35 МВВ 081/12-0020-01 
Фотоколорометричний 

4. Завислі речовини, мг/дм3 __ __ КНД 211.1.4.039-95 
Гравіметричний 

5. Вод. показ.(рН), одиниць 6,5-8,5 8,5 МВВ № 081/12-0317-06 
Потенціометричний 

6. Розчин. кисень, мгО/дм3  > 4,0 > 4,0 МВВ 081/12-0008-01  
Титрометричний 

7. БСК-5, мгО/дм3 __ __ МВВ 081/12-0014-01 
Титрометричний 

8. ХСК, мгО/дм3 __ 15,0 МВВ 081/12-0019-01 
Титрометричний 

9. Амоній сольовий, мг/дм3 0,5 2,0 МВВ № 081/12-0106-03 
Фотоколорометричний 

10. Нітрит-іони, мг/дм3 0,08 3,3 МВВ 101-12-98 
Флуоресцентний 

11. Нітрат-іони, мг/дм3 40,0 45,0 МВВ 100-12-98 
Флуоресцентний 

12. Хлорид-іони, мг/дм3 300,0 350,0 МВВ 081/12-0004-01 
Титрометричний 

13. Сульфат-іони, мг/дм3 100,0 500,0 МВВ № 081/12-0177-05 
Титрометричний 

14. Жорсткість, мг-екв/дм3  7,0 7,0 Комплексонометрические 
определения  

15. Кальцій, мг/дм3 180,0 180,0 МВВ 081/12-0006-01 
Титрометричний 

16. Магній, мг/дм3 40,0 40,0 МВВ 081/12-0006-01  
Титрометричний 

17. Гідрокарбонат-іони, мг/дм3 1000,0 1000,0 РД 52.24.24-86 
Титрометричний 

18. Залізо загальне, мг/дм3 0,1 0,3 МВВ № 081/12-0175-05 
Фотоколориметричний 

19. Марганець, мг/дм3 0,01 0,1 МВВ  № 081/12-0107-03 
Фотоколорометричний 

 

У створі біля с. Червоне (нижче м. Суми) за-
фіксовано перевищення ГДК забруднюючих ре-
човин (СанПіН №4630-88): по хімічному спожи-
ванні кисню (ХСК) – в 1,4-1,8 рази. 

У створі на кордоні з Полтавською областю 
основні хімічні показники знаходилися в межах 
ГДК (СанПіН №4630-88), перевищення фіксува-
лись: по ХСК – в 1,1 – 1,3 рази. Середньорічні 
значення інших показників залишилися на рівні 
минулих років та не перевищували норм ГДК.  

Кисневий режим річки на території Сумської 
області був задовільний, вміст розчиненого кис-
ню у 2012 р. знаходився в межах 5,5 – 
12,6 мгО2/дм

3. Сольовий склад вод р. Псел був 
стабільний. Жорсткість води – 4,0 – 9,4 мг-
екв/дм3. 

Річка Ворскла – у створі на кордоні з Росій-
ською Федерацією (с. Козинка Бєлгородської 
обл.) якість води за основними показниками від-
повідала нормам ГДК. Перевищення норм ГДК 
(ОБУВ) спостерігалося по ХСК – у 1,2-1,9 рази, 
марганцю – у 1,8-8,0 рази, залізу загальному –у 
1,4-2,0 рази, амонію сольовому 1,3 рази. 

У створі р. Ворскла, вище водозабору м. Ох-
тирка, значних змін якісного складу поверхневої 
води не спостерігалося. Перевищення ГДК (Сан-
ПіН №4630-88) забруднюючих речовин у серед-
ньому спостерігалися: по ХСК – у 1,4-2,3 рази. 
Кисневий режим річки протягом 2012 року був 
задовільний, вміст розчиненого кисню знаходив-
ся в межах 7,5 – 11,5 мгО2/дм

3. 
Річка Ворсклиця – у створі на кордоні з Ро-

сійською Федерацією (с. Мокра Орловка Бєлго-
родської обл.) якість води за звітний період істот-
но не змінилася. Перевищення норм ГДК (ОБУВ) 
забруднюючих речовин у середньому складало: 
по ХСК у 1,3 – 1,7 рази, амонію сольовому у 1,1 
рази, залізу загальному у 1,3 – 1,7 рази та марга-
нцю у 4,6 – 10,5 рази. Кисневий режим річки за-
довільний, вміст розчиненого кисню знаходився в 
межах 5,8 – 12,0 мгО2/дм

3. 
Річка Сула – у створі вище технічного водо-

забору м. Ромни перевищення норм ГДК спосте-
рігалися тільки по ХСК в 1,2 – 2,4 рази та марган-
цю в 1,8 – 2,3 рази. Середньорічні показники ін-
ших забруднюючих речовин залишалися на ми-
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нулорічному рівні й не перевищили норм ГДК 
(СанПіН №4630-88). У створі нижче м. Ромни (с. 
Чеберяки) в цілому якість води за хімічними пока-
зниками залишалася в межах норми. Переви-
щення ГДК виявлені тільки по ХСК – в 1,5 – 2,4 
рази, марганцю в 1,4 - 2,3 рази, вміст сполук фо-
сфатної групи в середньому коливався в межах 
0,63 – 2,0 мг/дм3 

Кисневий режим річки був задовільний, вміст 
розчиненого кисню знаходився в межах 6,9 – 10,8 
мгО2/дм

3. Сольовий склад стабільний. Жорсткість 
води середня – 6,1 – 9,4\1 мг-екв/дм3. 

Річка Хорол – діяли два створи, на яких що-
квартально проводилися моніторингові спосте-
реження. 

У створі с. Панасівка (вище смт. Липова До-
лина) спостерігалися незначні перевищення ГДК 

(СанПіН №4630-88) по ХСК – у 1,0 – 2,3 рази. На 
контрольованому створі вміст сполук фосфатної 
групи коливалися в межах 0,07 – 0,7 мг/дм3.  

Кисневий режим річки у 2012 році був задо-
вільний, вміст розчиненого кисню знаходився в 
межах 6,8 – 10,2 мгО2/дм

3. 
У створі с. Лучки (нижче смт. Липова Долина) 

на кордоні з Полтавською областю спостерігали-
ся незначні перевищення ГДК по ХСК – у 1,1 – 3,0 
рази.  

Кисневий режим річки у 2012 році був задо-
вільний, вміст розчиненого кисню знаходився в 
межах 5,3 – 11,2 мгО2/дм3. 

У результаті проведення моніторингу гідро-
хімічного стану річок басейну Дніпра на території 
Сумської області нами були отримані наступні 
результати, що представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Середньорічні показники якості поверхневих вод річок, які входять до басейну Дніпра 

Показники 
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Температура, 
ºС  14,5 10,3 10,0  14,5 14,3 14,0 13,7 13,5 10,1 9,6 10,3 10,9 10,0 9,7 10,3 

Прозорість, 
см  30 30 30  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Кольоровість, 
гр. < 35 26,6 32,8 33,6 < 35 26,6 27,3 24,5 30,1 29,6 34,9 35,7 32,8 37,9 33,6 33,5 34,1 

Завислі 
речовини, 
мг/дм3 

 6,9 7,6 7,5  6,9 6,8 10,2 10,0 8,1 11,1 11,6 7,6 9,4 7,5 10,0 12,4 

Вод. показ.
(рН), одиниць 6,5-8,5 7,7 7,8 7,7 8,5 7,7 7,6 7,5 7,6 7,7 7,6 7,6 7,8 7,7 7,7 7,6 7,7 

Розчин. 
кисень, 
мгО/дм3   

> 4,0 9,32 8,74 8,73 > 4,0 9,32 7,58 7,2 7,85 8,03 8,34 7,56 8,74 8,32 8,73 8,39 7,9 

БСК-5, 
мгО/дм3  1,7 2,1 1,7  1,7 1,7 2,2 2,1 1,8 2,9 2,6 2,1 2,3 1,7 2,4 2,4 

ХСК, мгО/дм3 - 17,3 24,6 18,2 15,0 17,3 19,1 23,5 22,0 18,6 25,2 26,2 24,6 26,1 18,2 21,6 24,9 
Амоній со-
льовий, 
мг/дм3 

0,5 0,37 0,42 0,428 2,0 0,37 0,4 0,795 0,505 0,425 0,663 0,79 0,42 0,458 0,428 0,415 0,53 

Нітрит-іони, 
мг/дм3 0,08 0,015 0,031 0,038 3,3 0,015 0,077 0,05 0,09 0,06 0,093 0,059 0,031 0,047 0,038 0,029 0,029 

Нітрат-іони, 
мг/дм3 40,0 2,79 2,945 2,358 45,0 2,79 3,4 3,365 3,513 3,09 2,183 1,888 2,945 3,45 2,358 1,69 2,09 

Хлорид-іони, 
мг/дм3 300,0 13,4 63,8 14,8 350,0 13,4 20,9 21,2 27,1 26,1 34,9 32,2 63,8 62,9 14,8 43,6 43,1 

Сульфат-
іони, мг/дм3 100,0 47,2 75,0 68,8 500,0 47,2 58,7 91,9 89,0 83,2 53,6 57,5 75,0 80,8 68,8 50,1 56,8 

Жорсткість, 
мг-екв/дм3  7,0 7,3 7,5 6,8 7,0 7,3 6,8 6,4 7,0 6,7 7,4 7,6 7,5 7,7 6,8 6,8 7,5 

Кальцій, 
мг/дм3 180,0 99,7 105,9 83,9 180,0 99,7 100,2 89,8 104,2 102,7 103,9 100,7 105,9 96,5 83,9 98,1 91,1 

Магній, 
мг/дм3 40,0 28,1 26,9 31,6 40,0 28,1 21,6 23,3 21,6 19,5 25,2 31,0 26,9 35,3 31,6 23,4 35,3 

Гідрокарбо-
нат-іони, 
мг/дм3 

1000,0 382,7 428,37 397,4 1000,
0 382,7 366,7 359,4 378,8 374,8 469,5 452,6 428,37 434,7 397,4 447,0 461,9 

Залізо зага-
льне, мг/дм3 0,1 0,09 0,129 0,131 0,3 0,09 0,168 0,175 0,185 0,165 0,124 0,148 0,129 0,112 0,131 0,155 0,144 

Марганець, 
мг/дм3 0,01 0,059 0,058 0,069 0,1 0,059 0,053 0,073 0,058 0,053 0,062 0,081 0,058 0,05 0,069 0,119 0,115 
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Висновки. Контроль над середовищем про-
живання – найважливіша умова успішного виро-
щування і утримання риб, а також отримання 
якісної продукції рибництва. Як показує статисти-
ка, близько 90 % всіх випадків загибелі риби в 
рибгоспах України викликано порушеннями кис-
невого режиму, 5 % є наслідком токсикозів, і 5% 
викликано захворюваннями. 

Серед багатьох факторів що впливають на 
виникнення інфекційних хвороб прісноводної 
риби виділяють: температуру води, кисень, двоо-
кис вуглецю, сірководень, метан, рН, загальний 
вміст азоту, сульфати, хлориди, важкі метали та 
токсиканти, радіоактивність, тощо.  

Отже, результати гідрохімічного аналізу проб 

води яку відбирали в 12 контрольних створах 
річок басейну Дніпра на території Сумської обла-
сті де встановлені пункти спостереження свідчить 
про те, що нормативні значення більшості показ-
ників знаходяться в межах норми, але спостері-
гається перевищення по ХСК, марганцю, залізу 
загальному. Кисневий режим річок знаходився на 
задовільному рівні. Це підтверджує загалом нор-
мальні умови життєвого середовища не тільки 
гідробіонтів, а й наземної біоти.   

Перспективи подальших досліджень. 
Планується проведення гідрохімічного аналізу 
проб води рибогосподарських водойм на терито-
рії Сумської області. 
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Петров Р.В., Назаренко С.М. МОНИТОРИНГ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕК БАС-

СЕЙНА ДНЕПРА НА ТЕРРИТОРИИ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ.  
В статье приведены данные о гидрохимическом мониторинге состояния рек бассейна Днепра 

на территории Сумской области. Наибольшее влияние на здоровье рыб, а также одним из многих 
факторов влияющих на возникновение инфекционных болезней пресноводной рыбы имеют такие 
физические и химические показатели воды, как рН, жесткость, температура, прозрачность, 
цвет, запах, вкус, а также концентрация различных токсических веществ, в том числе нитратов 
и нитритов, концентрации тяжелых металлов, гербицидов и других химических веществ. Уста-
новлено, что нормативные значения большинства показателей находятся в пределах нормы, но 
наблюдается превышение по химическому потреблению кислорода, марганца, железу общему. 
Кислородный режим рек находился на удовлетворительном уровне. Это подтверждает в целом 
нормальные условия окружающей среды не только гидробионтов, но и наземной биоты. 

Ключевые слова: мониторинг, реки Днепр, Псел, Ворскла, Сула, контрольные створы, преде-
льно допустимые уровни, растворенный кислород, рН, рыба. 
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RIVER BASIN ON THE TERRITORY OF SUMY REGION 
In article the data on hydrochemical monitoring of the condition of the Dnieper river basin on the territory 

of Sumy region. The greatest impact on the health of the fish, as well as one of many factors affecting the 
emergence of infectious diseases, freshwater fish have physical and chemical indicators of water as pH, 
hardness, temperature, transparency, color, odor, taste, and the concentration of various toxic substances, 
including nitrates and nitrites, heavy metals, herbicides, and other chemicals. It is established, that the nor-
mative values of most indicators are within the norm, but there is an excess of chemical oxygen consump-
tion, manganese, iron General. The oxygen regime of the rivers was on a satisfactory level. This confirms the 
generally normal environmental conditions not only of aquatic and terrestrial biota. 

Key words: monitoring, rivers are the Dnieper, Psel, Vorskla, Sula, control leaves, maximum 
setallowable level, dissolved oxygen, pH, fish. 
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ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА  
ЗАЛЕЖНО ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ДОВКІЛЛЯ 

 
І. І. Ковальчук , к.вет.н., с.н.с. 
Й. Ф. Рівіс, д.с.-г.н., с.н.с. 
Р. С. Федорук, д.вет.н., професор 
Інститут біології тварин НААН  
 
Подано дані про вміст жирних кислот у бджолиному обніжжі кульбаби лікарської, гречки посівної 

та стільниках. Встановлено вірогідне зниження вмісту насичених, мононенасичених і поліненаси-
чених жирних кислот у зразках бджолиного обніжжя кульбаби лікарської, відібраної із зон підвищено-
го техногенного навантаження Львівщини порівняно з умовно чистою екологічною зоною. Загаль-
ний вміст жирних кислот і співвідношення поліненасичених і насичених жирних кислот в продукції 
медоносних бджіл значно коливаються залежно від агроекологічних умов довкілля, що в значній мірі 
залежать від  інтенсивності техногенного та антропогенного навантаження на сільськогоспо-
дарські угіддя. 

Ключові слова: медоносні бджоли, бджолине обніжжя, стільники, жирні кислоти. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Жирні кислоти ліпідів корму займають про-
відне місце в живленні личинок медоносних 
бджіл. В організмі бджіл вони відкладаються в 
жировому тілі у вигляді триацилгліцеролів, вміст 
яких суттєво змінюється залежно від екологічних 
умов середовища утримання пасік. За фізіологіч-
ної необхідності такі жирні кислоти використову-
ються як енергетичний та структурний матеріал і 
свідчать,  до певної міри, про екологічні умови 
живлення бджіл [1, 2]. Важлива роль жирних кис-
лот і їхні фізико-хімічні та біологічні особливості 
визначаються ступенем їх насиченості (насичені, 
мононенасичені, поліненасичені) і числом вугле-
цевих атомів в молекулі: коротко-, середньо- і 
довголанцюгові. Особливий інтерес щодо оцінки 
кормів, у т.ч. живлення бджіл  за жирнокислотним 
складом ліпідів становить визначення ессенціа-
льних жирних кислот (лінолевої, ліноленової та 
арахідонової), які володіють незамінними біологі-
чними властивостями і не синтезуються в органі-
змі тварин.  

Аналіз літературних даних, в яких започа-
тковано розв’язання проблеми. Результати 
низки досліджень щодо регуляторних механізмів 
ліпідного живлення стосуються головним чином 
вищих тварин [3, 4, 5]. Що ж до медоносних 

бджіл, то специфіка проблеми визначається осо-
бливостями еволюційно сформованого вузькос-
пеціалізованого їхнього живлення медом і квітко-
вим пилком, що формується робочими бджолами 
у бджолине обніжжя. Уміст ліпідів у ньому значно 
коливається (від 7 до 30%) залежно від виду рос-
лин. У цьому стосунку дослідження впливу агрое-
кологічних чинників на вміст жирних кислот у 
бджолиному обніжжі і є важливими не тільки для 
з’ясування загально – біологічних закономірнос-
тей, але й для оцінки рівня ліпідного живлення 
бджіл, визначення біологічної цінності пилку рос-
лин у вигляді бджолиного обніжжя.  

Стосовно ліпідного живлення бджіл, варто 
зазначити, що ліпіди і жироподібні речовини над-
ходять в організм личинок і дорослих особин з 
пилком та молочком. Під впливом ферменту лі-
пази в середній кишці бджіл ліпіди корму розще-
плюються до жирних кислот, потрібних для виро-
блення залозами молочка та воску, відкладення 
резерву енергетичного матеріалу, а також забез-
печення інших фізіологічних і біохімічних процесів 
[6, 7]. Жирнокислотний склад фосфоліпідів відіг-
рає важливу роль у забезпеченні плинності клі-
тинних мембран, їх проникності для метаболітів і 
іонів, у забезпеченні функції клітин при адаптації 
організму до факторів зовнішнього середовища 


