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The response of a plant organism to the effects of negative environmental factors, including the
effects of multicomponent pollution, can be determined using a morphometric approach, setting the
range of variability of biometric indicators of assimilation organs. The obtained data allow us to
identify the directions of evolution of leaf shape and parameters under conditions of anthropogenic
environment. The purpose of this work is to evaluate the variability of morphometric characteristics
of lamina of Вetula pendula Roth. under technogenic conditions of the city of Dnipro. Leaf samples
were collected in September – October 2018 at five test areas in the city of Dnipro (100 sheets each),
which differed in the level of environmental pollution. For each leaf according to the method, five
dimensions were measured on the left and right sides: width of the left and right halves of the leaf;
the length of the vein of the second order, the second from the base of the leaf; the distance between
the bases of the first and second veins of the second order; the distance between the ends of the first
and second veins of the second order; the angle between the main vein and the second vein from the
base of the leaf of the second order. It is shown that by the degree of increase of variation in the
conditions of influence on the plants of B. pendula under conditions of multicomponent
contamination of the environment the investigated signs of the lamina can be arranged as follows:
5 < 2 < 1 < 4 < 3. It is established that the most stable feature of the B. pendula lamina in the
conditions of technogenesis is the angle between the main vein and the second vein from the base of
the leaf of the second order, and the most variable one is the distance between the bases of the first
and second veins of the second order. A tendency was found for the differences in the reactions of
plants from the relatively clean area and contaminated territories: the control trees had a coefficient
of variation higher for the right half of the leaf (right-sided asymmetry), whereas plants of the
technogenic zones had left-sided asymmetry.
Keywords: Вetula pendula Roth.; variability; morphometric indices; leaves; technogenic
contamination

Мінливість морфометричних характеристик листкової пластинки Betula pendula
у техногенних умовах м. Дніпра
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Проаналізовано вплив техногенних умов м. Дніпра на мінливість морфометричних характеристик листкової пластинки
Вetula pendula Roth.: ширину лівої і правої половинок листка; довжину жилки ІІ порядку, другої від основи листка; відстань
між основами першої і другої жилок ІІ порядку; відстань між кінцями першої і другої жилок ІІ порядку; кут між головною
жилкою і другою від основи листка жилкою ІІ порядку. Показано, що за ступенем збільшення варіювання в умовах впливу
на рослини B. pendula полікомпонентного забруднення середовища досліджені ознаки листкової пластинки можна
розташувати таким чином: 5 < 2 < 1 < 4 < 3. Встановлено, що найбільш стабільною ознакою листової пластинки берези
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повислої в умовах техногенезу є кут між головною жилкою і другою від основи листка жилкою ІІ порядку, а самою
мінливою – відстань між основами першої і другої жилок ІІ порядку. Виявлено тенденцію у відмінностях реакцій рослин із
умовно чистої зони та забруднених територій: у контрольних дерев коефіцієнт варіації вищий для правої половинки листка
(правостороння асиметрія), тоді як рослинам техногенних зон властива лівостороння асиметрія.
Ключові слова: Вetula pendula Roth.; мінливість; морфометричні показники; листки; техногенне забруднення
Вступ
Мінливість – загальна властивість живих організмів,
яка забезпечує хід адаптогенезу. Дослідження мінливості
ознак біологічних об’єктів важливе для встановлення
характеру їх диференціації, тенденції зміни ознак і
напрямків їх мікроеволюції у зв’язку зі зміною зовнішніх
факторів (Iusypiva, Miasoid, 2016; Nesterovich et al., 1986;
Pashkevich, 2005; Usypiva, 2005). Серед вегетативних
органів рослини асиміляційний апарат виявляє найбільшу
чутливість до умов існування (Shupranova et al., 2017), а
зміни його характеристик визначають функціонування
рослинного організму. Висока пластичність зовнішнього
вигляду листка обумовлює можливість суттєвих змін його
ознак під тиском природного добору, що представляє
особливий інтерес у вивченні внутрішньовидової
мінливості рослин (Hikmatullina, 2013; Tucić et al., 2018).
Реакцію рослинного організму на дію негативних
факторів середовища існування, у тому числі й на вплив
полікомпонентного
забруднення
довкілля,
можна
визначати за допомогою морфометричного підходу (Zlobin
et al., 2009), встановлюючи діапазон мінливості
біометричних
показників
асиміляційних
органів
(Petrushkevich, 2018). З іншого боку, отримані дані
дозволяють виявити напрямки еволюції форми і
параметрів листка в умовах техногенного середовища
(Knyazeva, 2012; Nesterovich et al., 1986).
За дії техногенних факторів змінюються різні
параметри листка: збільшується або зменшується його
площа, довжина жилок, кут між жилками, форма листка,
зігнутість верхівки, порушується симетрія (Barabash et al.,
2018; Iusypiva, Minejeva, 2010; Petrushkevich, 2018;
Pryshchepa et al., 2017; Wuytack et al., 2011). Порівнюючи
показники мінливості листка у рослин, що зростають у
різних районах міст і умовно чистих екосистемах, можна
судити про рівень антропогенного впливу на рослини.
Найвагомішим із нестаціонарних джерел забруднення
навколишнього
середовища
є
автотранспорт.
Автомагістралі проходять або по периферії житлових
районів мегаполісів, або безпосередньо через їх центр.
Накопичення токсичних сполук із викидів автотранспорту
та промислових емісій
призвело до формування у
м. Дніпрі великих стійких зон із перевищенням у декілька
разів санітарно-гігієнічних нормативів забруднення
повітря (Korableva, 2003; Dolzhenkova, Petrova, 2007).
Береза повисла – один із класичних об’єктів для вивчення
внутрішньовидової мінливості рослин за хронічної дії
забруднення довкілля. Крім того, завдяки високим
естетичним властивостям, невимогливості до ґрунту й
високій посухостійкості вона є улюбленою деревною
породою для створення садово-паркових комплексів і
вуличних посадок міста (Zaitseva, Opanasenko, 2008).
Зважаючи на все вищевикладене, мета роботи –
оцінити мінливість морфометричних характеристик
листкової пластинки Вetula pendula Roth. у техногенних
умовах м. Дніпра.
Матеріали та методи досліджень
Матеріал збирали у вересні – жовтні 2018 року на п’яти
пробних ділянках м. Дніпра, які відрізнялися рівнем
забруднення довкілля. Інтенсивність руху автотранспорту
визначали за методикою Potichuk, Pilipaka (2013).
Моніторингова точка 1 – студентське містечко
Дніпровського національного університету імені Олеся

Гончара (ДНУ), розташоване у парку ім. Ю. Гагаріна.
Містечко оточене трьома вулицями: вул. Козакова,
вул. Наукова і пр. Гагаріна. Проби листя відбирали біля
корпусу Спортивного комплексу ДНУ, де інтенсивність
руху автотранспорту, за нашими підрахунками, становить
у середньому 17 шт. / год, тому ця територія була обрана
як умовно чиста (контрольна) зона.
Моніторингова точка 2 – фінансово-економічний ліцей,
що розташований в північно-західній частині лівобережжя
міста на вул. Вітчизняній, яка проходить по приватному
сектору. По вулиці пересуваються вантажівки, маршрутки
та легкові автомобілі. Інтенсивність руху автотранспорту в
середньому становить 421 шт. / год.
Моніторингова точка 3 – Слобожанський проспект –
одна з головних вулиць м. Дніпра в лівобережній його
частині, по якому проїжджає величезна кількість
автомобільного транспорту: тролейбуси, маршрутні таксі,
автобуси (Ecological passport .., 2016). Інтенсивність руху
автотранспорту в середньому становить 6685 шт. / год. До
проспекту прилягає низка заводів, які спричиняють
негативну дію на навколишнє середовище, у тому числі
ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний
завод» – один із небезпечних об’єктів м. Дніпра. Хоча на
даний момент підприємство не працює на повну
потужність, але інтенсивна його робота протягом
десятиліть
зумовила
забруднення
навколишнього
середовища токсичними сполуками, які входили до складу
викидів заводу. Частка основних забруднювальних
речовин викидів підприємства до загального обсягу їх у
викидах промислових підприємств та інших джерел
забруднення м. Дніпра у 2012 р. складала: СО – 25,7 %,
NOх – 6,98 %, SO2 – 0,3 %, тверді речовини – 0,5 %
(Ecological passport .., 2013). У ґрунтах дослідної ділянки
досить висока концентрація важких металів: Mn – 1525, Cu –
89, Zn – 1149, Ni – 227, Pb – 194,5, Cd – 17 мг/кг (Pasichnyy,
Serdyuk, 2002).
Моніторингова точка 4 розташована на Набережній
Заводській, де розташовані промислові будівлі та відвали
металургійного виробництва. Одним із підприємств, що
виходять на набережну, є Дніпровський металургійний
завод – промисловий гігант Дніпра і України з
виробництва чавуну, сталі та прокату, один із найбільших
забруднювачів повітря й ґрунту міста, а також річки
Дніпро. Частка основних забруднювальних речовин
викидів підприємства до загального обсягу їх у викидах
промислових підприємств та інших джерел забруднення
м. Дніпра у 2012 р. складала: СО – 37,0 %, тверді речовини –
17,7 %, NOх – 2,7 %, SO2 – 0,5 (Ecological passport .., 2013).
Інтенсивність руху автотранспорту в середньому
становить 1268 шт. / год.
Моніторингова точка 5 – пр. Олександра Поля – один із
проспектів міста з великим транспортним навантаженням
(середня інтенсивність руху автотранспорту, за нашими
підрахунками, 1096 шт. / год). Відомо (Dolzhenkova,
Petrova, 2007), що якщо по вулиці за годину проїхало 112–
150 автомобілів, то інтенсивність руху низька, якщо 334–
710 – середня, 750–1125 – висока, тому моніторингові
точки 3, 4 і 5 належать до найбільш забруднених вулиць
м. Дніпра. Інтенсивність руху на них перевищує показники
максимальної завантаженості міст автотранспортом
(Dolzhenkova, Petrova, 2007).
Об’єкт дослідження – береза повисла Betula pendula
Roth. (родина Betulaceae) – один із класичних об’єктів, які
використовують
для
фітоіндикації
забруднення
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навколишнього середовища. Проби листків (по 10 штук з
кожного модельного дерева) відбирали з південно-східного
боку крони з пагонів 5-го порядку галуження на висоті
1,7 м від рівня ґрунту. У кожній моніторинговій точці було
обрано 10 модельних дерев (зібрано по 100 листків з точки).
З кожного листка за методикою Zakharov et al. (2000)
знімали показники за п’ятьма промірами з лівого і правого
боків: 1) ширина лівої і правої половинок листка;
2) довжина жилки ІІ порядку, другої від основи листка;
3) відстань між основами першої і другої жилок ІІ порядку;
4) відстань між кінцями першої і другої жилок ІІ порядку;
5) кут між головною жилкою і другою від основи листка
жилкою ІІ порядку. Рівень мінливості ознаки (табл. 1)
оцінювали за шестибальною шкалою (Mamaev, 1972).
Таблиця 1
Відповідність коефіцієнта варіації
до рівня мінливості ознак
Коефіцієнт варіації, %
Нижче 7
Від 7 до 15
Від 16 до 25
Від 26 до 35
Від 36 до 50
Від 51 і вище

Рівень мінливості, бали
I – дуже низький
II – низький
III – середній
IV – підвищений
V – високий
VI – дуже високий

Для аналізу біометричних показників листка
розраховували середнє арифметичне (М), середнє
квадратичне відхилення (σ), похибку середнього
арифметичного (m), коефіцієнт варіації (СV), а для
порівняння вибірок використовували t-критерій Стьюдента
при р < 0,05.

Результати та їх обговорення
Наші дослідження свідчать про широкі межі мінливості
вивчених біометричних параметрів листкової пластинки
B. pendula в техногенних умовах м. Дніпра (табл. 2–6). Для
першої ознаки – ширини половинки листкової пластинки –
мінімальні розміри складають 4–14 та 9–14 мм (відповідно
для лівої та правої половинок), причому найменші
значення показника зафіксовані у дерев моніторингової
точки 4, а найбільші – у рослин ділянки 5. Максимальні
значення цієї характеристики змінюються в межах 25–32
та 25–39 мм для лівої і правої половинок листкової
пластинки відповідно (табл. 2). Найвищі величини
коефіцієнта варіації першої ознаки спостерігаються у
B. рendula, що зростають навколо фінансово-економічного
ліцею, де вони складають 25–26 %, найменші – у рослин
студентського містечка ДНУ (17–18 %).
Аналіз довжини другої від основи листка жилки
ІІ порядку виявив менший діапазон мінливості другої
дослідженої ознаки листкової пластинки B. рendula
порівняно з першою (табл. 3). Мінімальні значення
другого параметра складають 15–21 та 17–20 мм, а
максимальні – 39–55 та 38–56 мм (для лівої та правої
половинок листкової пластинки відповідно). Тому й
коефіцієнт варіації для цієї характеристики коливається від
15 до 24 %.
Стабільнішою довжина другої від основи листка жилки
ІІ порядку виявилася у рослин, що зростають в умовах
сильного
техногенного
навантаження
–
на
Слобожанському проспекті (15 %) та на Набережній
Заводській (16 %). Дещо вищий коефіцієнт варіації ознаки
у B. рendula з території студентського містечка ДНУ
(17 та 15 % відповідно для лівої та правої половинок листка),
ще вищий – у берез на пр. О. Поля (22 %), а максимальний –

Таблиця 2
Вплив урбосередовища на мінливість ширини половинки листкової пластинки Betula pendula, мм
Моніторингові
точки
Min
Маx
M+m

1
Л
11
25
17,11±
±0,29
2,87
17

2
П
11
27
17,63±
±0,31
3,10
18

Л
8
30
17,65±
±0,45
4,48
25

3
П
11
39
18,20±
±0,47
4,70
26

Л
11
28
18,23±
±0,36*
3,57
20

4
П
11
29
18,45±
±0,36
3,57
19

Л
4
25
16,04±
±0,34*
3,37
21

5
П
9
25
16,71±
±0,32*
3,19
19

Л
14
32
19,87±
±0,43*
4,26
21

П
14
35
20,66±
±0,46*
4,57
22

σ
CV, %
Рівень мінливості
III
III
IV
IV
III
III
IV
III
IV
IV
ознаки, бали
Примітки (до табл. 2–6): моніторингова точка 1 – студентське містечко ДНУ імені Олеся Гончара, точка 2 – Фінансовоекономічний ліцей, 3 – Слобожанський проспект, 4 – Набережна Заводська, 5 – пр. О. Поля; Л – ліва та П – права половинки
листкової пластинки; * – дані достовірні при p < 0,05, tтабл. = 1,98.
у рослин із району фінансово-економічного ліцею (24 %).
Слід зазначити, що коефіцієнт варіації має однакові
значення для лівої та правої половинок листкової
пластинки в усіх моніторингових точках, крім умовно
чистої зони (табл. 3).
Вивчення відстані між основами першої та другої
жилок ІІ порядку листкової пластинки B. рendula показало
широкі межі мінливості цієї ознаки (табл. 4). Мінімальні
значення однакові для лівої та правої половинок листкової
пластинки рослин усіх моніторингових точок, крім
контрольних дерев. Максимальні величини цього
показника практично однакові у берез із ділянок 3, 4 та 5 і
однакові в точці 2. Однак відстані між основами першої та
другої жилок ІІ порядку листкової пластинки істотно
різняться у B. рendula із умовно чистої зони, де мінімальні
й максимальні значення складають 1–10 і 2–20 мм для
лівої та правої половинок листкової пластинки відповідно.
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Великий діапазон значень відстані між основами
першої та другої жилок ІІ порядку зумовив високі
величини коефіцієнта варіації за цією ознакою: від 35 до
51 %. Найбільші значення виявлені у рослин умовно чистої
зони, а саме для правої половинки листкової пластинки
(51 %) – це правостороння асиметрія. Цікаво, що у рослин
з інших пробних ділянок (2, 4, 5) вищий коефіцієнт варіації
властивий для лівої половинки листка (лівостороння
асиметрія).
Деякі автори вважають причиною такої широкої
мінливості даної ознаки негативний вплив екстремальних
факторів довкілля на функціонування прокамбію. Так,
І. Є. Зиков зі співавт. (Zykov et al., 2015) пояснюють
підвищений рівень мінливості відстані між основами
першої та другої жилок ІІ порядку листка T. cordata Mill.
асинхронним диференціюванням прокамбію на провідні
тканини. Тому автори радять використовувати в
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Таблиця 3
Вплив урбосередовища на мінливість довжини другої від основи листка жилки ІІ порядку листкової пластинки Betula pendula, мм
Моніторингові
точки
Min
Маx
M+m
σ
CV, %
Рівень мінливості
ознаки, бали

1

2

Л
15
40
28,56±
0,48
4,82
17

П
18
40
28,86±
0,42
4,21
15

III

III

3

Л
18
50

П
17
50

6,97
24

6,86
24

Л
21
39
29,44
±0,43
4,34
15

IV

IV

III

28,58±0,70 28,48±0,69

біоіндикаційних дослідженнях 3-тю ознаку незалежно від
рівня її мінливості (Zykov et al., 2015).
Аналіз відстані між кінцями першої і другої жилок
ІІ порядку (4-та ознака) свідчить про те, що мінімальні
значення однакові (в точках 1–4) або практично однакові (на
ділянці 5), а максимальні – майже однакові в лівої та правої

4

5

П
20
38
29,35
±0,45
4,46
15

Л
16
39
29,40
±0,47
4,67
16

П
18
41
30,42
±0,50*
5,00
16

Л
19
55
33,05
±0,74*
7,35
22

П
18
56
33,24
±0,74*
7,39
22

III

III

II

IV

IV

половинок листкової пластинки B. рendula усіх дослідних
ділянок і не залежать від рівня техногенного забруднення
(табл. 5). Коефіцієнт варіації 4-ї ознаки складає 19–22 % у
моніторингових точках 1, 3 і 5, дещо вищий у точці 4 (26–
28 %), а найвище значення має у рослин, що зростають біля
фінансово-економічного ліцею – 36–39 %.

Таблиця 4
Вплив урбосередовища на мінливість відстані між основами першої і другої жилок ІІ порядку
листкової пластинки Betula pendula, мм
Моніторингові
точки
Min
Маx
M+m
σ
CV, %
Рівень мінливості
ознаки, бали

1

2

3

4

5

Л
1
10
4,20
±0,18
1,83
43

П
2
20
4,50
±0,23
2,29
51

Л
1
10
4,68
±0,19
1,87
40

П
1
10
4,99
±0,17
1,73
35

Л
2
10
4,66
±0,19
1,86
40

П
2
11
4,65
±0,19
1,94
42

Л
1
9
4,34
±0,16
1,64
38

П
1
10
4,76
±0,17*
1,71
36

Л
2
7
3,99
±0,15
1,49
37

П
2
8
4,30
±0,15
1,53
36

VI

VI

V

V

V

VI

V

V

V

V

Як видно з табл. 6, кут між центральною та другою від
основи листка жилкою ІІ порядку найбільший у рослин зі
студентського містечка ДНУ, а у дерев дослідних ділянок
під впливом техногенного навантаження він істотно
зменшується. Лише у B. рendula моніторингової точки 4
різниця між контрольним і дослідним варіантами для

правої половини листової пластинки недостовірна при
p < 0,05. Слід відзначити подібний діапазон мінливості за
5-ю ознакою у дерев в усіх точках відбору проб: значення
коефіцієнта варіації складають 13 % для лівої половинки
листка (на Набережній Заводській – 12 %) та від 11 до
14 % для правої половинки.

Таблиця 5
Вплив урбосередовища на мінливість відстані між кінцями першої і другої жилок ІІ порядку
листкової пластинки Betula pendula, мм
Моніторингові
точки
Min
Маx
M+m
σ
CV, %
Рівень мінливості
ознаки, бали

1

2

3

4

5

Л
5
16
10,12
±0,20
1,99
20

П
5
17
10,39
±0,23
2,32
22

Л
5
40
10,58
±0,41
4,09
39

П
5
39
10,50
±0,37
3,73
36

Л
5
17
10,46
±0,21
2,05
20

П
5
18
10,68
±0,20
1,99
19

Л
4
18
11,32
±0,29*
2,91
26

П
4
19
11,79
±0,33*
3,27
28

Л
4
20
11,13
±0,23*
2,33
21

П
5
19
11,37
±0,22*
2,15
19

III

IV

V

V

III

III

IV

IV

IV

III

У літературі зустрічаються свідчення як негативного
впливу антропогенного навантаження на морфометричні
показники асиміляційних органів B. рendula (Eremenko,
2015; Mylen’ka, 2009), стимулювальної дії на ріст листка
(Hikmatullina, 2013), так і слабкий зв’язок розмірів листка з
рівнем техногенного забруднення середовища (Zverev,
2008). Так, виявлено (Eremenko, 2015) зменшення довжини
листкової пластинки та площі модельного листка у рослин,
що зростають уздовж автомагістралі у Кривому Розі.
Показано (Mylen’ka, 2009) зменшення площі листкових
пластинок B. рendula за дії викидів Бурштинської ТЕС.

Виявлено
суттєве
зменшення
під
впливом
комплексного забруднення середовища SO2, NO2 i
важкими металами площі модельного листка B. pendula в
умовах м. Дніпра, однак за рахунок збільшення кількості
листків на модельній гілці площа асиміляційної поверхні
пагона зростала (Iusypiva, Zamorena, 2011). Останні реакції
дерев B. pendula на стрес, викликаний техногенним
забрудненням, автори відносять до адаптивних механізмів
компенсаторного типу.
Отже, аналіз табл. 2–6 свідчить про те, що найбільший
рівень мінливості властивий третій із вивчених нами ознак –
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Таблиця 6
Вплив урбосередовища на мінливість кута між центральною і другою від основи листка жилкою
ІІ го порядку листка Betula pendula, град.
Моніторингові
точки
Min
Маx
M+m
σ
CV, %
Рівень мінливості
ознаки, бали

1

2

3

5

П
30
58
44,98±
0,63
6,34
14

Л
27
50
39,31±
0,52*
5,17
13

П
31
51
40,69±
0,44*
4,39
11

Л
25
52
38,07±
0,50*
5,00
13

П
23
50
40,06±
0,49*
4,88
12

Л
28
54
42,00±
0,50*
4,95
12

П
34
55
44,10±
0,49
4,92
11

Л
29
53
39,12±
0,50*
5,02
13

П
28
55
41,08±
0,48*
4,79
12

III

III

III

II

III

II

III

II

III

II

відстані між основами першої і другої жилок ІІ порядку.
Він складає V–VI балів за шкалою Mamaev (1972): V балів
у моніторингових точках 2, 4 і 5, V та VI балів (відповідно
для лівої та правої половинок листкової пластинки) – у
точці 3, VI балів – у точці 1. Найменший рівень мінливості
(ІІ–ІІІ бали) характерний для п’ятої із досліджених ознак –
кута між центральною і другою від основи листка жилкою
2-го порядку листка, причому в усіх моніторингових
точках, крім контрольної ділянки, спостерігається більша
мінливість ознаки у лівій половинці листкової пластинки
порівняно з правою.
Висновки
1. Вивчення впливу викидів автотранспорту та
промислових емісій на мінливість метричних параметрів
листкової пластинки B. pendula показало, що за ступенем
збільшення
варіювання
досліджені
ознаки
можна
розташувати таким чином: 5 < 2 < 1 < 4 < 3.
2. Найбільш стабільною ознакою листкової пластинки
берези повислої в умовах техногенезу є кут між головною
жилкою і другою від основи листка жилкою ІІ порядку, а
найбільш мінливою – відстань між основами першої і другої
жилок ІІ порядку. Значення коефіцієнта варіації для
популяцій змінюються в межах від 11 до 51 %.
3. За хронічної дії на рослини B. рendula інгредієнтів
промислових емісій та викидів автотранспорту рівень
мінливості третьої та п’ятої із досліджених морфометричних
показників листка менший, ніж у рослин умовно чистої зони,
четвертої – практично такий самий, як у контрольних дерев, а
першої та другої ознак – у зоні середнього забруднення
перевищує діапазон мінливості берез умовно чистої ділянки, а
в зоні сильного забруднення середовища такий, як і у
B. pendula, що зростають на контрольній ділянці.
4. Виявлена тенденція у відмінностях реакцій рослин із
умовно чистої зони та забруднених територій: у контрольних
дерев коефіцієнт варіації вищий для правої половинки листка
(правостороння асиметрія), тоді як рослинам техногенних зон
властива лівостороння асиметрія.
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