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У зв'язку з глибокою трансформацією природного
середовища, що здійснюється під дією антропогенного впливу,
який за своїми масштабами вийшов на планетарний рівень, а за
силою та швидкістю випереджає вплив природних факторів,
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загострюються і стають актуальними проблеми збереження
екосистеми та біосфери в цілому. Зростання кількості
автотранспорту,
близькість
несанкціонованих
звалищ,
безконтрольний випас худоби погіршують екологічний стан
колись чистих територій. Тому невипадковий інтерес до питань
моніторингу довкілля.
Типова для середовища існування, пов'язаних з діяльністю
людини, конюшина біла Trifolium repens L. використовується в
якості біоіндикатора забруднення повітря і ґрунтів, що дозволяє
оцінити ступінь антропогенного навантаження. Це досить
зручний об'єкт для моніторингу навколишнього середовища [3].
Широке поширення в досліджуваних біоценозах, висока
чисельність, швидка зміна фенофаз і доступність для відбору
проб дозволяють використовувати цю рослину як об'єкт
біоіндикації [2]. У той же час той факт, що конюшина співіснує з
людиною на територіях, які зазнали значних антропогенних змін,
свідчить про її більш високу стійкість до різного роду
несприятливих факторів, ніж у типових лісових або лугових видів
рослин. Однак конюшина не витримує конкуренції з іншими
видами і зберігається на ділянках, які перебувають під постійним
антропогенним навантаженням. Вона відносно стійка до
механічних пошкоджень, перш за все до витоптування. Для
конюшини повзучої в природних місцях мешкання кращими є
абіотичні умови, а не ценотичний стрес, адже в забруднених
місцях проживання, хоча і мають місце токсичні ефекти
нафтопродуктів, але практично повністю знята конкуренція [1].
Характерною
особливістю
природних
популяцій
конюшини повзучої є поліморфізм за формою сивої плями на
листовій пластинці. Малюнок на листку може відрізнятися
розташуванням, забарвленням, інтенсивністю прояви, розміром.
На його вираженість впливають вік, форма, відносний розмір
листя. Наявність і форма сивого малюнка – це приклад
спадкового поліморфізму. Доведено, що різноманітність рослин
за цією ознакою визначається серією множинних алелів гена V.
Ген, що визначає ознаку сивої плями на листочках конюшини,
представлений вісьмома алелями (v, V, VH, VВ, VBh, VP, VF і VS)
[4, 5].
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Наявність «сивої» плями на листку – ознака домінантна
(V), її відсутність – рецесивна (v). Всі без виключення алелі гена
V порушують нормальний розвиток хлорофілу в палісадних
клітинах листка і призводять до скорочення в них кількості
хлоропластів аж до їх повної відсутності. Це викликає зменшення
розмірів палісадних клітин і збільшення простору між ними,
більш ранню загибель клітин, тому форма сивої плями на
пластинках листка конюшини повзучої і частота її появи –
індикатор забруднення довкілля [5].
Метою дослідження є вивчення поліморфізму в популяціях
конюшини білої (Trifolium repens L.), що зростає у центральній
частині м. Ланівці.
Збір матеріалу проводився у липні-серпні 2019 року у
центральній частині м. Ланівці Лановецького району
Тернопільської області. Для визначення фенотипів заздалегідь
вивчалася місцевість, вибирався маршрут з достатньою кількістю
рослин. Відбір фенів проводився не частіше, ніж через два - три
кроки, по ходу руху. Всього було обстежено 200 рослин
конюшини білої.
Зібраний матеріал аналізували за наявності різних форм
«сивих» плям на листках Trifolium repens. Для ідентифікації
малюнків
«сивої»
плями
використовували
методику
І. Т. Папонової (1982) та П. Я. Шварцмана (1986), порівнюючи
малюнки плям на зібраних листках із малюнками, зображеними у
таблиці Дж. Л. Брюбейкера (1955). Статистичний аналіз
результатів проводився з застосуванням пакета програм Excel.
Аналізуючи отримані дані, було встановлено, що у всіх
досліджуваних популяціях протягом липня-серпня 2019 року
було виявлено 8 фенотипічних класів. Найбільш часто
зустрічаються рослини конюшини білої з генотипами: vv, VV,
VHVH.
У липні 2019 року центральна частина м. Ланівці
характеризується великою кількістю фенотипічних класів: О, А,
АH, В, С, Е, СВH. Рослини з генотипом VV зустрічаються
найчастіше (33%), рідше спостерігаються рослини з генотипом vv
(22%). Також зустрічаються фенотипи АH, В, С, Е, які
представлені генотипами VHVH – 17%, VВVВ – 1%, VPVP – 16%,
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VSVS – 5%. На даній території були виявлені гетерозиготи –
VPVBh (6%).
У серпні 2019 року в центральній частині м. Ланівці
переважають генотипи VHVH – 49% та VV – 31%.
Спостерігаються також генотипи: vv – 10%, VPVP – 2%, VSVS –
3%, VPVBh – 3% та VPVH – 2%. Виявлені наступні фенотипічні
класи: О, А, АH, С, Е, СВH, САH.
Таким чином, популяції конюшини повзучої в центральній
частині м. Ланівці характеризуються великим фенотипічним
поліморфізмом.
Отримані
результати
узгоджуються
з
літературними даними. Так, Н. В. Шаригіна [4] і співавтори
відзначають, що в межах міських умов популяції конюшини
повзучої є молодими і в них, завдяки присутності генотипів з
низькою частотою зустрічі і появі специфічних фенотипів,
помітна тенденція збільшення генетичного різноманіття таких
популяцій.
На даній території популяції конюшини піддаються
антропогенному навантаженню у вигляді витоптування,
викошування, забруднення побутовим сміттям, що і обумовлює
досить високу частоту мутаційного процесу і виражається в
збільшенні кількості різноманітних фенів у популяції.
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У процесі аеробного метаболізму у тканинах тварин
утворюються активні форми кисню (АФК), що є проміжними
продуктами неповного відновлення кисню в дихальному ланцюзі.
Основними мішенями для АФК (супероксид аніонрадикал,
гідрогенпероксид, гідроксильний радикал) є поліненасичені
жирні кислоти. Пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ) – типовий
вільнорадикальний процес, один з найважливіших окисних
процесів в аеробних організмів, у тому числі і риб [4].
Проте за дії стресових чинників різного генезису (радіація,
температурний стрес, пестециди, важкі метали тощо), коли
продукуються додактові кількості АФК, ПОЛ є основною
причиною пошкодження ліпідів мембран [3].
Показники ПОЛ можуть об’єктивно відображати як стан
організму риб, так і певною мірою ступінь антропогенного тиску
на прісноводні екосистеми [5]. Тому враховуючи сказане, ми
досліджували вміст ТБК-активних продуктів та гідропероксидів
ліпідів, які є важливими індикаторами окисного стресу у
тканинах риб.
Дослідження проведено на чотирьох промислових видах
риб: короп лускатий – Cyprinus carpio L., щука звичайна – Esox
lucius L., карась сріблястий – Carassius gibelio Bloch, та окунь
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