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кожної з них не змінювало вищезазначений показник 
(табл. 1). В паравентрикулярному ядрі вечірнє введен-
ня мелатоніну і вечірнє введення галоперидолу веде до 
зростання діаметра нейросекреторних клітин цього яд-
ра, а при їх сумарному введенні даний морфометрич-
ний параметр знижується (табл. 1). Подібним чином, 
нічне введення мелатоніну, як і нічне введення галопе-
ридолу веде до зниження діаметра нейросекреторних 
клітин паравентрикулярного ядра, а при їх сумісній дії 
даний параметр не змінюється порівняно з контроль-
ною групою, і є достовірно вищим порівняно з тварина-
ми, які отримували тільки мелатонін (табл. 1). Також 
існуванням взаємодії між введенням екзогенного мела-
тоніну та блокадою дофамінових D2-рецепторів мабуть 
слід пояснювати і достовірне зниження площі перетину 
ядер пінеалоцитів та висоти тироцитів після введення 
мелатоніну разом з галоперидолом порівняно з вве-
денням лише мелатоніну у нічний час доби.  

Висновки: Таким чином, в більшості випадків ефекти 
мелатоніну на пінеалоцити епіфіза, гіпоталамічні ядра та 
щитоподібну залозу реалізовуються без залучення до-
фамінових D2-рецепторів. Проте частина ефектів мела-
тоніну на гіпоталамо-тиреоїдну та циркадну системи все 
ж може бути опосередкована дофамінергічною системою 
головного мозку, а дофамінові D2-рецептори можуть 
бути задіяними в реалізації цих ефектів.   
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НЕОРГАНІЧНІ ПОЛІФОСФАТИ ЯК НЕЗАМІННІ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ 

ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ  
 

Розглянуто питання про роль високомолекулярних неорганічних поліфосфатів в життєдіяльності організмів в 
залежності від рівня організації. Показано, що у більшості сучасних прокаріот та нижчих еукаріот поліфосфати ви-
конують роль резерву фосфату та енергії. Високоорганізовані організми залучають поліфосфати до функції мета-
болічного, генетичного і структурного регулювання багатьох фізіологічних процесів: мембранного транспорту, 
експресії генів, активації ферментів, коагуляції крові. 

The role of inorganic polyphosphates in the living organisms depending on their level of the organization is discussed. It is 
shown that polyphosphates are used as a reserve phosphate and energy in most prokaryotes and primitive eukaryotes. High 
organisms use polyphosphates for metabolic, genetic and structural regulation of many physiological processes: membrane 
transport, gene expression, activation of enzymes, blood coagulation. 

 
Вступ. Клітини всіх живих організмів здатні в тій чи 

іншій мірі накопичувати найрізноманітніші запасні речо-
вини, які є резервом і використовуються на певних ета-
пах розвитку і функціонування організму. Так, напри-
клад, клітини мікроорганізмів у значній мірі залежні від 
постійно мінливих умов існування, отже без резервів 
життєво необхідних метаболітів неможливий розвиток 
їх наступних генерацій [37]. Давно відомо, що в клітинах 
мікроорганізмів часто, особливо в стаціонарну фазу 
розвитку (тобто після припинення або ослаблення ак-
тивного росту і розвитку), накопичуються гранули, в 
склад яких входять різноманітні біополімери, у тому 
числі фосфорної кислоти, що відіграє найважливішу 
роль в біоенергетиці клітини. Гранули, що містять полі-
фосфати і відомі під назвою "тільця Ернеста-Бабеша", 
називаються волютином, або метахроматином. Вони 
були виявлені в клітинах бактерій ще в ХІХ столітті. 
Вперше вони описані у бактерії Spirillum votutans. При-
близно тоді ж (1890 рік) німецький біохімік Л. Ліберман 
виявив їх у дріжджів. Проте вивчення структури, функ-
цій і біохімічних перетворень цих сполук почалося тіль-
ки в кінці 40-х і на початку 50-х років минулого століття 
[7]. Більшість досліджень була проведена на прокаріо-
тах та нижчих еукаріотах. На сьогоднішній день завдяки 
роботам багатьох дослідницьких колективів [15, 28, 31, 
38, 41] відомо, що високомолекулярні поліфосфати є 

важливими компонентами не виключно мікроорганізмів, а 
майже всіх живих істот, які знаходяться на різних стадіях 
біологічної еволюції. Їх кількість накопичення і значення 
визначаються особливостями самого організму, але їх 
роль у багатьох процесах особливо вищих еукаріот зали-
шається все ще невідомою, тому дослідження останніх 
часів направлені на розкриття участі цих сполук у склад-
них біохімічних механізмах організму людини і тварин.  

Особливості будови та кількісний вміст неорга-
нічних поліфосфатів. Поліфосфати є лінійними полі-
мерами ортофосфорної кислоти, в яких фосфорні за-
лишки зв'язані між собою фосфоангідридними зв'язка-
ми, які здатні до делокалізації енергії та виділенню ве-
ликої її кількості при гідролізі цих зв'язків (~36,8 кДж при 
pH 5). Отже поліфосфати є макроергічними сполуками, 
які відіграють важливу роль в біоенергетиці живих клі-
тин. Тому поліфосфати, подібно нуклеозидфосфатам, 
можуть бути як донором, так і акцептором фосфатних 
груп. Кількість фосфатних залишків в молекулах полі-
фосфатів, які присутні в живих клітинах, може змінюва-
тися від 3 до 1000 [1]. Довжина ланцюгів поліфосфатів 
значно варіює у одного і того ж організму в залежності 
від умов навколишнього середовища та стадії онтоге-
нетичного розвитку [2, 3, 6]. 

В організмах живих істот поліфосфати знаходяться 
у вигляді солей різних іонів металів (Са2+, Mg2+, K+ і 
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т.д.), тобто вони є резервом цих іонів і регулюють їх 
рівень у клітинах [18].  

Поліфосфати мають чітко виражену здатність до 
утворення комплексів з різними речовинами, напри-
клад, з білками. Комплекси поліфосфатів з деякими 
білками мають важливе регуляторне значення.  

При фарбуванні поліфосфатів основними барвника-
ми, такими як метиленовий синій або тулуїдиновий синій, 
для їх розчинів спостерігається явище метахромазії. На 
підставі цього поліфосфати називають метахроматино-
вими гранулами. Появу метахромазії обумовлює також 
зміна довжини ланцюга поліфосфату [27]. В окремих 
дослідженнях показано, що різне забарвлення в першу 
чергу залежить від концентрації поліфосфатів. Водночас 
з цим однією з причин метахромазії є також нелінійні 
зміни утворення моно-, ди- і тримерної форм барвника, 
асоційованого з поліфосфатами, при цьому в розчинах з 
низькою концентрацією полімеру і з відносно малою до-
вжиною ланцюга домінують тримерні комплекси [9].  

Поліфосфати зустрічаються в усіх групах організмів 
[14], однак найбільшим їх вмістом характеризуються 
бактерії, складаючи у деяких видів до 36% сухої маси. З 
підвищенням рівня організації вміст цих сполук різко 
знижується, так у нижчих еукаріот (дріжджів-
сахароміцетів) їх вміст становить біля 20 % сухої маси, 
а у вищих рослин та вищих тварин – лише десяті або 
навіть соті долі проценту сухої маси їх клітин [7]. 

Поліфосфати бактерій. У бактерій, які належать до 
прокаріот, існує декілька різних шляхів використання 
поліфосфатів в життєдіяльності клітини. У групи еволю-
ційно древніх бактерій (пропіонові бактерії, мікрококи, 
тетракоки, мікобактерії) відбувається використання висо-
комолекулярних поліфосфатів замість АТФ для фосфо-
рилювання глюкози у процесі гліколізу. У іншої групи 
пропіонових бактерій участь поліфосфатів знайдено в 
реакції на перших етапів окислення та розпаду глюкози, 
де вони утворюються замість АТФ, як у переважної бі-
льшості сучасних прокаріот. Але такі специфічні реакції 
зустрічаються лише в обмеженої кількості видів бактерій 
і вважаються еволюційно древніми, що з часом модифі-
кувались у біохімічні реакції сучасних бактерій.  

Отже, більшість нині існуючих прокаріот накопичу-
ють у волютинових гранулах осмотично інертні поліфо-
сфати у комплексі з калієм, кальцієм та магнієм, які в 
першу чергу приймають участь в енергетичному мета-
болізмі клітини. Завдяки наявності таких ферментів, як 
поліфосфаткіназа і поліфосфат-AMФ-фосфотрансфе-
раза поліфосфати залучені в регуляцію внутрішньоклі-
тинної концентрації АТФ та інших нуклеозидфосфатів, а 
поліфосфатглюкокіназа використовує поліфосфати 
замість АТФ в реакціях трансфосфорилювання. 

З іншого боку поліфосфати розглядаються як резерв 
фосфату, який завжди необхідний бактеріальній клітині 
для переживання стрес-умов, коли в середовищі існу-
вання може спостерігатися дефіцит фосфату. Перетво-
рення резервних поліфосфатів у необхідні форми орто-
фосфату, які потім використовуються як будівельний 
матеріал для різних клітинних структур, головним чином 
– нуклеїнових кислот, здійснюється за допомогою фер-
менту екзополіфосфотази. Ще однією функцією поліфо-
сфатів в бактеріальних клітинах є участь у мембранному 
транспорті, завдяки тому, що вони залучені до форму-
вання своєрідних каналоподібних мембранних структур, 
через які відбувається транспорт іонів та окремих фраг-
ментів ДНК (плазмід) при передаванні певної інформації 
від однієї бактеріальної клітини іншій для придбання но-
вих властивостей та підвищення резистентності, віруле-
нтності та життєвої стійкості в цілому [7].  

Крім перерахованих функцій у бактерій поліфосфа-
ти причетні до експресії генів [17], зокрема залучені в 
регуляцію синтезу РНК-полімерази [25], відповідальної 
за транскрипцію більш ніж 50 генів, продукти яких за-
безпечують стійкість до голодування, теплових впливів, 
окиснювальних, осмотичних та інших стресових умов, а 
також адаптацію в стаціонарній стадії росту [20, 24]. 

Певні бактерії здатні майже необмежено накопичу-
вати в своїх клітинах поліфосфати з ортофосфатів на-
вколишнього середовища. Такі їх можливості широко 
використовуються для очищення водоймищ та міських 
господарсько-побутових стоків від сполук, що містять 
фосфат, наприклад, миючих засобів. Вперше бактеріа-
льна очистка стічних вод була запропонована ще в 
1865 р. А. Мюлером [1]. На сьогоднішній день даний 
спосіб є загальноприйнятим. 

Отже поліфосфати прокаріот приймають участь у 
метаболічних процесах, структурній регуляції їх обміну 
речовин, транспорті іонів і генетичних елементів через 
клітинну мембрану, в цілому підвищуючи життєздат-
ність організму.  

Поліфосфати нижчих еукаріот. Клітини еукаріот у 
порівнянні з прокаріотами мають більш складну структу-
ру. Велика кількість досліджень з ролі поліфосфатів була 
проведена на дріжджах. Спочатку вважалось, що біль-
шість цих полімерів розташована у вакуолях [13, 30], 
однак стало відомо, що вони локалізовані і в інших клі-
тинних компартментах: в ядрі [19, 28], мітохондріях [21, 
23], плазматичних мембранах [39], лізосомах [36]. В ро-
ботах Кулаєва І.С. та співав. [7, 8] показано, що в кожній 
органелі дріжджів та інших грибів присутня своя фракція 
поліфосфатів з певною довжиною ланцюга. При цьому в 
кожній органелі нижчих еукаріот існує свій набір фермен-
тів, що зв'язує обмін поліфосфатів в першу чергу з про-
цесами, характерними саме для даної органели. Напри-
клад, в ядрі біосинтез поліфосфатів пов'язаний із біосин-
тезом РНК, в мітохондріях він залежить від біосинтезу 
АТФ, в клітинній оболонці – пов'язаний із синтезом одно-
го з головних її полісахаридних компонентів – манану 
[12]. В мембранах деяких органел, у тому числі мітохон-
дрій та вакуолей, поліфосфати входять до складу ком-
плексів з полі-β-оксімасляною кислотою, регулюючи 
транспорт іонів та водорозчинних речовин [39, 40].  

Аналіз активності ферментів, задіяних у поліфосфат-
ному обміні дріжджів показав, що окрім участі поліфос-
фатів в специфічних для кожної органели процесах, най-
більш важливою функцією поліфосфатів у дріжджів все 
ж таки є його накопичення у осмотично інертній формі 
[22]. Накопичення відбувається майже у всіх органелах, 
однак має певні особливості, а ферменти – екзополіфо-
сфотази, залучені до цього процесу, відрізняються один 
від одного за специфічністю та рядом фізико-хімічних 
властивостей, отже в цілому поліфосфатний обмін є уні-
кальним процесом для кожної органели.  

В дослідженнях на Acremonium chrysogenum пока-
зано, що підчас синтезу грибами-продуцентами антибі-
отичної речовини – цефалоспорину С, кількість довго-
ланцюгових поліфосфатів знижується, тоді як коротко-
ланцюгових навпаки збільшується. Це свідчить про 
участь поліфосфатів у синтезі цефалоспорину С в яко-
сті джерела енергії [4.] 

Останнім часом значної уваги дослідників заслуго-
вують питання впливу різних екстремальних факторів 
(зокрема біоцидів, теплового шоку, тощо) на вміст по-
ліфосфатів у мікроскопічних міцеліальних грибів-
деструкторів родів Penicillium, Aspergillum, Acrimonium 
та ін. яким притаманна широка амплітуда адаптаційних 
реакцій, а також питання участі саме цих біополімерів у 



~ 8 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

формуванні механізмів адаптації до різноманітних 
стрес-впливів [10].  

Практично всі дослідники погоджуються, що у ниж-
чих еукаріот, існування яких в значній мірі залежить від 
умов навколишнього середовища, високомолекулярні 
поліфосфати приймають участь у метаболічному струк-
турному контролі обміну речовин.  

Поліфосфати рослин. Незважаючи на те, що по-
ліфосфати були виявлені як у нижчих [5], так і в бага-
тьох тканинах вищих рослин, дуже мало відомо про їх 
обмін в цих організмах. Поліфосфат-метаболізуючі фе-
рменти зустрічаються в багатьох вищих рослинах [19, 
34, 35], проте далеко не завжди вони проявляють помі-
тну активність. Слід зазначити, що роль резерву фос-
фатів в рослинах належить не поліфосфатам, а фітину 
(кальцієво-магнієва сіль інозітфосфорной кислоти), 
який утворюється у великих кількостях під час дозрі-
вання насіння, паралельно з накопиченням запасних 
речовин таких як крохмаль і ліпіди [11]. Подібний ре-
зерв фосфатів та наявність хлорофілу створює додат-
кові труднощі для ідентифікації та вивчення поліфос-
фатів в рослинах. Кількість поліфосфатів в тканинах 
вищих рослин зазвичай мала і залежать від певних 
етапів розвитку. Так, наприклад, досить велика кількість 
поліфосфатів накопичуються на ранніх стадіях дозрі-
вання насіння бавовнику [5], досягаючи при цьому 10% 
загального фосфору, що перевищує вміст фосфору у 
складі фітину більш ніж у два рази. 

Поліфосфати тварин. Організація тварин значно 
ускладнена відносно організації прокаріот і нижчих еука-
ріот, отже функції поліфосфатів у цих істот також зазна-
ли сильних змін по відношенню до менш організованих 
організмів. Хоча перші відомості наявності поліфосфатів 
в клітинах ссавців отримані ще в 80-90-х роках минулого 
століття [17], метаболізм цього біополімеру у вищих еу-
каріот досі мало вивчений. Одна з причин цього полягає 
в дуже малих кількостях поліфосфатів у клітинах тварин. 
Концентрації поліфосфатів коливаються в діапазоні від 
10 до 100 мкм, в той час як довжина ланцюга може ста-
новити від 100 до 1000 залишків [21].  

Дослідження ролі поліфосфатів у тварин різних так-
сономічних груп носять доволі фрагментарний харак-
тер. Поліфосфати досліджувалися у комах [22], амфібій 
[43] і звичайно ж на самих різних органах і тканинах 
ссавців і людини [21].  

Вміст поліфосфатів та активність екзополіфосфатаз 
в різних тканинах ссавців відрізняється, а також зміню-
ється в ході розвитку і старіння організму [26]. Так, на-
приклад, рівень поліфосфатів у головному мозку щурів 
збільшується в шість разів одразу після народження, і 
максимальний рівень поліфосфатів спостерігався в 
мозку у 12 місячних тварин, а у дорослих особин зага-
льний вміст поліфосфатів знижується до 50%. Це зни-
ження концентрації поліфосфатів пояснюється змен-
шенням кількості нерозчинних довголанцюгових полі 
фосфатів. Кількість розчинних, довголанцюговихі полі-
фосфатів істотно не змінюється в процесі старіння. У 
печінці щурів вікові зміни у вмісті поліфосфатів вираже-
ні менше, проте на ранніх стадіях регенерації печінки 
спостерігався взаємозв'язок поліфосфатів та синтезу 
РНК [27], що можна пояснити участю цих полімерів у 
регуляції генетичної активності та синтезу РНК, як 
складових хроматину клітинних ядер. 

Високим вмістом поліфосфатів у людей характери-
зуються молоді формуючі кісткову тканину елементи – 
остеобласти, причому активність екзополіфосфатази в 
остеобластів набагато вище, ніж в інших клітинах і 
тканинах ссавців. Дослідження поліфосфатного обміну 
на культурі остеобластів показали, що даний полімер 

може виступати в якості інгібітору мінералізації кістко-
вої тканини [42]. 

В системі крові у людей поліфосфати відіграють 
ключову роль в процесах коагуляції. Тромбоцити люди-
ни містять велику кількість неорганічних поліфосфатів, 
які виділяються активованими тромбоцитами і характе-
ризуються прокоагулянтними властивостями [44], впли-
ваючи на фібринолітичну систему, активацію фактора V 
і структуру фібрину. Таким чином, поліфосфати при-
скорюють згортання крові та сприяють утворенню згуст-
ку як у фізіологічно нормальних умовах, так і у пацієнтів 
з гемофілією А і В. Поліфосфати також значно скоро-
чують час згортання плазми, яка містить різні антикоа-
гулянти, у тому числі гепарин, еноксапарин (низькомо-
лекулярний гепарин), аргатробан (прямий інгібітор тро-
мбіну) [45]. Поліфосфати є нестійкими в крові чи плазмі 
через присутність в даних рідинах фосфатаз. 

Поліфосфати також приймають участь в регуляції 
тонусу судин і серцевої діяльності. Зокрема, диаденін-
поліфосфати демонструють вазодиляторні властивості, 
які пов'язані з активацією синтезу окиси азоту (NO) і 
простацикліну (PGI2). Окрім того, у субмікромолярних 
концентраціях диаденінполіфосфати викликають змен-
шення частоти серцевих скорочень. Така дія реалізу-
ється через К+

АТР-канали, що спряжені з Р1 і Р2 пуринер-
гичними рецепторами, а також зі специфічними до 
диаденозинполіфосфатів рецепторами, що знахо-
дяться в плазматичній мембрані кардіоміоцитів [29]. У 
зв'язку з цим припускається, що порушення метаболі-
зму диаденозинполіфосфатів може бути однією з важ-
ливих ланок у розвитку гіпертензії та інших патологій 
серцево-судинної системи.  

Окрім вмісту в клітинах, поліфосфати також присутні 
у позаклітиному просторі – в плазмі та сироватці крові 
людини. Концентрація нерозчинних довголанцюгових 
поліфосфатів в безклітинній фракції крові значно нижчі, 
ніж в людських мононуклеарних клітинах периферичної 
крові та еритроцитах. Поки складно сказати синтезу-
ються поліфосфати в плазмі або з'являються в ній в 
результаті лізису еритроцитів [45].  

У дослідженні ініційованого апоптозу людських лей-
коцитів показано, що вміст поліфосфатів істотно не 
змінюється, спостерігається лише деградація довгола-
нцюгових поліфосфатів. Тоді як дослідження лейкозних 
клітин показало, що в початковому стані в них містяться 
довголанцюгові поліфосфати (близько 150 залишків) і 
коротколанцюгові (25-45 залишків). При апоптозі клітин 
довголанцюгові поліфосфати зникають одночасно з 
фрагментацією ДНК. Це вказує на те, що поліфосфати 
можуть бути залучені до процесів апоптозу, впливаючи 
на стабільність ДНК-білкових комплексів або регулю-
вання діяльності нуклеази [42].  

Запуск апоптозу за допомогою поліфосфатів спо-
стерігали у мієломних і лімфоїдних клітинних лініях. В 
мієломних клітинних лініях поліфосфати індукували 
екстерналізацію фосфатидилсерину із внутрішнього 
цитозольного шару мембрани на зовнішній, а також 
активували каспазу-3 і зупиняли клітинний цикл. У фізі-
ологічно нормальних B-, Т-клітин та мононуклеарних 
клітин крові подібне явище не спостерігалось [26]. 

Таким чином, наведені дані з вивчення ролі поліфо-
сфатів у організмі тварин, незважаючи на їх фрагмен-
тарність та розрізненість, свідчать про важливість по-
дальшого дослідження функцій цих полімерів у тварин, 
оскільки вже зрозуміло, що поліфосфати є важливим 
регуляторним фактором нормального протікання про-
цесів клітинної проліферації і диференціювання особ-
ливо в кістковій та мозковій тканині; коагуляції та фіб-
ринолізу; апоптозу ракових клітин, тощо. 
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Промислове використання і екологічна значу-
щість. Синтетичні поліфосфати використовуються в 
харчовій промисловості в якості каталізаторів, емульга-
торів і стабілізаторів. За своєю природою поліфосфати 
(добавка E 452) є інгібіторами і можуть сповільнювати 
хімічні реакції. Завдяки цій властивості вони і викорис-
товуються в харчовій промисловості в якості добавок в 
таких продуктах, як фруктові соки і консервовані проду-
кти. Їх використовують для того, щоб запобігти зміні 
кольору і зберегти смак. Поліфосфати використовують-
ся також при консервуванні шинки, маринуванні овочів, 
як стабілізатори емульсії в сироварінні, і для утримання 
вологи в швидкозаморожених продуктах [16]. Функціо-
нальність поліфосфатів для цих цілей сильно залежить 
від їх вологозвязуючої здібності і буферної ємності, які 
визначаються довжиною поліфосфатний ланцюга. 
Промислові поліфосфати – це суміші поліфосфатів з 
різними довжинами ланцюгів.  

Поліфосфати широко використовуються в інших ви-
дах промисловості як інгібітори корозії, для знежирення 
волокон, пом'якшення води в миючих засобах, зокрема в 
пральних порошках і милі, з огляду на це гостро постає 
питання про їх вплив на екосистеми та здоров'я людини. 

Заключення. Поліфосфати є невід'ємними компоне-
нтами клітин всіх царств живих організмів, однак реалі-
зація їх біологічних функції в ряду від мікроорганізмів до 
вищих еукаріот значно змінювалась в процесі еволюції. 

У примітивних організмів поліфосфати відігравали 
найважливішу функцію в біоенергетиці клітини. У пода-
льшому ця функція була передана більш енергоефек-
тивній сполуці – АТФ. У більшості сучасних прокаріот та 
нижчих еукаріот, які є найбільш залежними від умов 
свого оточення, поліфосфати виконують роль резерву 
фосфату та енергії, який дає можливість швидко пере-
ходити з інертної фази розвитку до активного росту та 
розмноження навіть в умовах стресу різної природи.  

Високоорганізовані організми зберігають за поліфо-
сфатами функції генетичного і структурного регулюван-
ня багатьох фізіологічних процесів, наприклад, мем-
бранного транспорту, експресії генів, активації фермен-
тів, коагуляції крові, тощо. Цілком можливо, що біль-
шість з процесів, у регуляції яких приймають участь 
поліфосфати, все ще залишається за межами сучасних 
та є матеріалом для подальших досліджень.  
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РОЗПОДІЛ ДРІБНОРОЗМІРНОГО РИБНОГО НАСЕЛЕННЯ  
НА МІЛКОВОДДЯХ РІЧКИ УДАЙ НПП "ПИРЯТИНСЬКИЙ" 

 
Виявлено 15 видів дрібнорозмірного рибного населення на мілководдях річки Удай (басейн Дніпра) в межах НПП "Пи-

рятинський". В уловах домінував гірчак європейський Rhodeus amarus (Bloch, 1782) (54,3%), а найпоширенішим видом є 
плітка звичайна Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), яка присутня у 8 точках з 10 досліджених.  

There are 15 species of the small-sized fish populations in shallow waters of the river Uday (Dnieper basin) with in the NNP 
"Pyryatynsky". In the catch dominated bitterling Rhodeus amarus (Bloch, 1782) – 54,3 %, and most common species is the roach 
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), which is present in 8 points of 10 examined. 

 
Вступ. Національний природний парк (НПП) "Пиря-

тинський" створений з метою збереження унікальних 
еталонних природно-ландшафтних та історико-куль-
турних комплексів басейну середньої течії річки Удай і 
для організації збалансованого використання цих ком-
плексів. Він розташований у північно-західній частині 
Полтавської області на території Пирятинського району 
в адміністративних межах Давидівської, Сасенівської, 
Березоворудської, Каплинцівської, Харківецької, Дейма-
нівської, Великокручанської, Грабарівської, Олександрів-
ської сільських рад та Пирятинської міської ради. Гео-
графічні координати парку: 50015/ пн. ш. З20 31/ сх. д. 

Річка Удай – права притока Сули. Її довжина 324 км. 
Протікає в межах Чернігівської та Полтавської областей. 
Меліоративні роботи ХХ ст. не торкнулися долини Удаю, 
тому тут збережена в природному стані заплавна систе-
ма, яка подекуди сягає 2 – 3 км в ширину. В місцях про-
ведення досліджень дно піщано-мулисте, течія повільна. 

З геоботанічної точки зору, найпоширенішими для 
Удаю в межах НПП "Пирятинський" є угруповання з домі-
нуванням очерету звичайного (Phragmites australis). Значні 
площі водної поверхні зайняті угрупованнями з доміну-
ванням різних видів рдестів (Potamogeton pectinatus, P. 
crispus, P. natans та ін.), водопериці колосистої 
(Myriophyllum spicatum), тілорізу алоевидного (Stratiotes 
aloides), жабурника звичайного (Hydrocharis morsus-ranae). 

Матеріали і методи. Дослідження проводили в ли-
пні – серпні 2011 року на р. Удай в межах Пирятинсько-
го району Полтавської обл. від с. Кроти до 
с. Дейманівка. Досліджена ділянка має довжину 65 км. 
Глибина в районі досліджень – 1 – 5 м, лови проводили 
на глибинах до 2 м мальковою волокушею довжиною 
6 м із вічком 5 мм. Всього досліджено 575 особин. Про-
би були відібрані в 10 точках (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Місця проведення ловів на р. Удай в Пирятинському р-ні: 
1 – Кейбалівка, 2 – Кроти, 3 – Гурбенці, 4 – Леляки, 5 – Повстин, 6 – М. Круча, 7 – О. Масальський, 8 – Калиновий міст,  

9 – Дейманівка, 10 – В. Круча 
 
Для кожної точки було підраховано відсоткове спів-

відношення видів за кількістю особин. Крім того, ми 
підрахували фреквенцію (F) для кожного виду, тобто 
відсоток точок, в яких вид присутній. Ця величина ши-
роко використовується в подібних публікаціях закордо-

ном (Kosco, 2007). Також визначено відсотки кожного 
виду від загальної кількості особин (D). Визначали роз-
мір і масу кожної особини. 

Результати та їх обговорення. Досліджені риби 
належать до 15 видів і до 6 родин (табл.1). 
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