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grated biomass of fungus of Bl. trispora causes the changes of indexes of the clinical state and morphologi-
cal indexes of blood, which are characterized by a relative neutropenia and relative lymphocytopenia. 
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БІОМОРФОЛОГІЯ ЧЕРЕПА ВОВКА 
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У роботі детально описано будову черепа вовка та проведено його морфометричний аналіз. 

В результаті досліджень встановлено особливості будови черепа вовка, а також те, що довжина 
кісткового піднебіння у вовків складає фактично половину загальної довжини черепа. Загальна дов-
жина нижньої щелепи лише на 20 % поступається загальній довжині черепа, а довжина сагітально-
го гребеня становить 33 % від загальної довжини черепа. Найбільша ширина черепа у вовка знахо-
диться на рівні виличних дуг.  

Ключові слова: біоморфологія, вовк, череп вовка 
Актуальність проблеми. У вивченні мор-

фології представників родини вовчих більшість 
дослідників основну увагу приділяли вивченню 
анатомії собаки як свійської тварини [7, 10, 11], а 
спеціальних анатомічних робіт, присвячених вовку і 
іншим представникам цієї родини, дуже мало [1, 7, 
9]. Деякі відомості є впорівняльно-анатомічних 
зведеннях по ссавцям [3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 ].  

У цих зведеннях вовк і собака, як правило, 
використовуються в якості «еталону» хижаків. 
Зокрема, це стосується робіт, присвячених локо-
моторному апарату [1, 2, 7], однак робіт присвя-
чених будові черепа вовка, як зазначалося вище, 
дуже мало. Слід зазначити, що більш сучасні 
роботи [2, 6, 8, 13], здебільшого присвячені ви-

вченню зовнішніх морфологічних ознак вовків, що 
мешкають у різних географічних зонах. Отже, 
питання вивчення черепа вовка, як однієї з пред-
кових форм свійського собаки є актуальною.  

Постановка завдання у загальному ви-
гляді. Завданням даного дослідження було про-
ведення детального опису черепа вовка та його 
морфометричних досліджень з метою встанов-
лення біоморфологічних адаптацій. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріа-
ломдлянаших досліджень слугували черепи 25 
екземплярів вовків добутих у природі на теренах 
України. Крім опису будови з черепів знімалися 
проміри відповідно до розробленої нами схеми 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема промірів черепа вовка: 
А – череп зверху; В – череп знизу; 

С – череп збоку; D – череп ззаду; L  –  загальна 
довжина черепа; L1 – довжина кісткового піднебіння;  

L2 – довжина верхньощелепного відділу твердого 
піднебіння; L3 – довжина зубного ряду верхньої 

щелепи;  – довжина зубного ряду нижньої щелепи;  
 – довжина нижньої щелепи;  – довжина сагітального 

гребеня;  – анатомічна лицьова вісь;  
a – ширина черепа на рівні виличних дуг;  – ширина 
черепа на рівні виличних відростків лобової кістки;  
 – ширина кісткового піднебіння на рівні першого 
премоляра;  – найбільша ширина кісткового 
піднебіння;  – найбільша ширина кісткового 

піднебіння на рівні останнього моляра;  – ширина  
хоан на рівні каудального краю піднебінної кістки; 
 – ширина хоан на рівні гачкоподібних відростків 
крилоподібної кістки;  – ширина потиличної кістки 
позаду скулових дуг; C–  ширина нижньої щелепи;  

h – висота черепа – відстань від вентрального краю 
потиличної кістки до дорсального краю сагітального 
гребеня;  – сагітальний діаметр потиличного отвору; b 

– фронтальний діаметр потиличного отвору. 
 

На основі морфометричних даних встанов-
лювалися співвідношення структур черепа між 
собою з метою встановлення ступеня їх розвитку. 

Результати власних досліджень. Череп 
вовка (рис. 2-3) масивний, скулові дуги широко 
розставлені. Лицьовий відділ довше мозкового. У 
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дорослих особин характеризується сильно роз-
винутим сагітальним гребенем. Лобова частина 

черепа опукла з відносно великими порожнина-
ми. 

 

  
Рис. 2. Череп вовка збоку Рис. 3. Череп вовка зверху, знизу та ззаду. 
 

Зуби крупні і сильні. Ікла потужні, слабо зіг-
нуті і відносно короткі. Хижі зуби добре виражені. 
Ріжучий край різців трьохлопатевий, оскільки 
несе невеликі додаткові виступи.  

 
Проведені краніометричні дослідження 

черепів вовків наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Краніометричні показники черепа вовків, мм (n=25) 
Проміри показники M±m  проміри показники M±m 

1 2 3  4 5 6 
L 221,6 ±46,0  a3 62,1 ± 3,1 
L1 110,3 ±13,1  a4 36,6 ±3,4 
L2 84,4 ±2,3  a5 19,1 ±1,9 
L3 86,4 ±5,6  a6 14,8 ±3,4 
L4 97,0 ±2,8  a7 70,1 ±1,1 
L5 178,6 ±16,2  h 71,8 ± 3,2 
L6 73,9 ±9,5  h1 98 ± 2,6 
L7 103,3 ±3,2  n 83,2 ± 4,7 
L8 97,9 ±5,4  c 69,5 ± 8,4 
А 180,6 ±14,5  b1 17,4 ± 7,1 
a1 59,2 ±2,4  b2 23,2 ± 5,8 
a2 28,9 ± 2,4    

 

З таблиці 1 видно, що у промірах дослідже-
них черепів вовків спостерігається певна варіа-
бельність. Так, найбільш варіабельною є загаль-
на довжина черепа (L) показник варіабельності 
якої становить ±46,0. Дещо меншими, але також 
високо варіабельними серед показників довжини, 
є довжина кісткового піднебіння (L1) та довжина 
нижньої щелепи () показники яких становлять 

відповідно ±13,1 та ±16,2. Варіабельною є і ши-
рина черепа на рівні виличних дуг(a), показник 
варіабельності якої становить ±14,5. Варіабель-
ність інших промірів є суттєво меншою, оскільки 
коливається від ±1,1 до ±9,5. 

Певні особливості спостерігаються і у спів-
відношенні промірів черепів досліджених вовків 
між собою (табл. 2). 

Таблиця 2 
Співвідношення промірів черепа вовків між собою, % 

співвідношення показники  співвідношення показники 
1 2  3 4 

L1 : L 49,7  a : L 81,4 
L2 : L 38,0  a1 : a 32,7 
L3 : L 38,9  a2 : a 16,0 
L5 :L 80,5  a3 : a 34,3 
L6 : L 33,3  a4 : a 20,2 
L7 : L 46,6  a5 : a 10,5 
L8 : L 44,1  a6 : a 8,1 
n : L 37,5  a7 : a 38,8 

L4 : L5 54,3  h1 : h 73,2 
c : L5 38,9  b1 : b2 75 
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З таблиці 2 видно,що довжина кісткового 
піднебіння у вовків складає фактично половину 
загальної довжини черепа (49,7 %). Проте дов-
жина верхньощелепного відділу твердого підне-
біння та довжина зубного ряду майже однакові і 
становлять відповідно 38,0 % та 38,9 % відносно 
загальної довжини черепа. Однак, загальна дов-
жина нижньої щелепи лише на 20 % поступається 
загальній довжині черепа. Разом з тим довжина 
зубного ряду нижньої щелепи лише дещо пере-
вищує половину загальної довжини нижньої ще-
лепи (54,3 %), а висота каудального кінця ниж-
ньої щелепи відносно її довжини є дещо меншою 
(38,9 %). Слід зазначити, що довжина, досить 
потужного сагітального гребеня становить 33 % 
від загальної довжини черепа. Проте анатомічна 
лицьова вісь дещо менша половини загальної 
довжини черепа (46,6 %). Однак, довжина мозко-
вого відділу черепа у вовків складає лише 44,1 % 
від загальної довжини черепа. Слід зазначити, 
що довжина носових кісток у досліджених вовків 
становить 37,5 %. Певні особливості спостеріга-
ються і у співвідношення ширини різних структур 
черепа вовків між собою. Так, ширина черепа на 
рівні виличних дуг відносно його  загальної дов-
жини є досить суттєвою (81,4 %).  Ширина черепа 
на рівні виличних відростків лобової кістки відно-
сно його найбільшої ширини становить 32,7 %. 
Проте, ширина кісткового піднебіння на рівні 
першого премоляра відносно найбільшої ширини 
черепа є фактично у двічі меншою (16,0 %). Дещо 

більшою є найбільша ширина кісткового підне-
біння відносно найбільшої ширини черепа (34,3 
%). Однак, найбільша ширина кісткового підне-
біння на рівні останнього моляра є суттєво мен-
шою (20,2 %). Ще меншою є ширина  хоан на 
рівні каудального краю піднебінної кістки (10,5 %) 
і найменшою є ширина хоан на рівні гачкоподіб-
них відростків крилоподібної кістки (8,1 %). Про-
те, ширина потиличної кістки позаду виличних дуг 
відносно найбільшої ширини черепа є суттєво 
більшою (38,8 %). Висота мозкового черепа від-
носно його загальної висоти становить 73,2 %. 
Це свідчить, сагітальний гребінь має у вовків до-
сить потужний розвиток і становить 26,8 % відно-
сно загальної висоти черепа. Це у свою чергу 
говорить про досить потужний розвиток жуваль-
них м’язів. 

Висновки. 1. Довжина кісткового піднебін-
ня у вовків складає фактично половину загальної 
довжини черепа (49,7 %).  

2. Довжина верхньощелепного відділу тве-
рдого піднебіння та довжина зубного ряду майже 
однакові і становлять відповідно 38,0 % та 38,9 % 
відносно загальної довжини черепа.  

3. Загальна довжина нижньої щелепи лише 
на 20 % поступається загальній довжині черепа.  

4. Довжина сагітального гребеня становить 
33 % від загальної довжини черепа.  

5. Ширина черепа на рівні виличних дуг ві-
дносно його  загальної довжини є досить суттє-
вою (81,4 %).   
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Мельник О.П., Луценко П.А. Биоморфология черепа волка 
В работе подробно описано строение черепа волка и проведено его морфометрический 

анализ. В результате исследований установлены особенности строения черепа волка, а также 
то, что длина костного неба у волков составляет фактически половину общей длины черепа. 
Общая длина нижней челюсти лишь на 20% уступает общей длине черепа, а длина сагиттального 
гребня составляет 33% от общей длины черепа. Наибольшая ширина черепа в волка находится на 
уровне скуловых дуг. 

Ключевые слова: биоморфология, волк, череп волка. 
 
Melnyk O., LutsenkoP. Biomorphology of the wolf’ skull  
The paper described the structure of the skull of the wolf in detail and drew on its morphometric analy-

sis. As a result of studies the structural features of the skull of the wolf are found, and it was determined that 
the length of the bone in the mouth of wolves is actually half of the total length of the skull. The total length of 
the mandible is only 20 % less than the total length of the skull, and the length of the sagittal crest is 33 % of 
the total length of the skull. Maximum width of the skull of a wolf is at the zygomatic arches. 

Keywords: biomorphology, wolf, wolf skull. 
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ДОБОВА ДИНАМІКА ВИКОРИСТАННЯ ТКАНИНАМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ КАЛЬЦІЮ  

В НОВОТІЛЬНИЙ ПЕРІОД ЛАКТАЦІЇ 
 
Л.В. Плюта, к.вет.н., Сумський національний аграрний університет 
 
В статті було розглянуто добову динаміку використання тканинами молочної залози корів 

Кальцію в новотільний період лактації. За період від першого до другого доїння тканини молочної 
залози поглинали з притікаючої крові в середньому 0,35±0,070ммоль/л, або 13,26 % Кальцію. У се-
редньому, від другого до третього доїння тканини молочної залози поглинали 9,51 % Кальцію, що в 
1,39 рази менше (р<0,01), ніж за час від першого до другого доїння. За час від третього до першого 
доїння використання Кальцію тканинами молочної залози у середньому склало 9,69%, що в 1,36 рази 
менше (р<0,01), ніж після першого доїння.В перспективі дослідження з даного напрямку дозволять 
встановити  динаміку використання тканинами молочної залози корів осмотично-активних ре-
човин в умовах виробництва з метою підвищення молочної продуктивності. 

Ключові слова: фізіологія, осмотично-активні речовини, молоко, корови, лактація, кров, ар-
теріовенозна різниця. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Проблема розкриття механізму і суті утво-
рення молока в цілому і його складових ще дале-
ка до повного вирішення і вона  має велике тео-
ретичне і особливо практичне значення. Підви-
щення молочної продуктивності корів є важливою 
умовою ведення тваринництва. Її вирішення по-
винно базуватися на закономірностях 
фізіологічних і біохімічних процесів, що відбува-
ються в організмі лактуючих тварин [1, 2, 4]. 

Забезпечення потреб населення в молоці 
та молочних продуктах ставить перед ветери-
нарною наукою цілу низку науково-практичних 
завдань, які окрім удосконалення організаційних і 
технологічних заходів вимагають проведення 
фундаментальних досліджень з метою вивчення 
фізіолого-біохімічних  особливостей лактопоезу у 
корів [3, 6]. Важливою складовою в цьому аспекті 
є використання тканинами молочної залози корів 
осмотично-активних речовин, дослідження синте-
зу яких  дозволять вияснити механізми утворення 
складових компонентів молока відповідного 
складу і якості [1, 7, 8].  

Зв’язок з важливим науковим і практич-

ним завданням. Дослідження проводились за 
тематикою: «Розробка мультипараметричної 
системи виробництва молока на основі секрето-
утворюючої функції молочної залози пре- та 
постнатального розвитку тваринного організму і 
методи їх корекції». Номер державної реєстрації - 
0108U010281. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Молоко – це складний хімічний секрет молочних 
залоз, представляє собою полідісперстну систе-
му речовин. Органічні і неорганічні компоненти 
молока складають 11-15 % і є дисперсною фа-
зою. Дисперсне середовище молока представле-
но водою, кількість якої дорівнює 85-89 %.  

Молокоутворення включає процес активно-
го і пасивного транспорту води і неорганічних 
компонентів через кліткову мембрану. Складові 
частини молока можуть переміщатися і в проти-
лежному направленні реабсорбуватися із молоч-
ної залози в кров. Для утворення молока викори-
стовуються поживні речовини, що поставляються 
до вимені з кров’ю. У свою чергу, в кров поживні 
речовини надходять з травної системи. За допо-
могою артеріо-венозної різниці встановлена на-


